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VISITA ÀS PONTES
EC EÇO ontem

a avaliar a situação dos rios
do município. Intenção
é realizar, no próximo
mês, uma limpeza geral
nos trechos onde há
acúmulo de entulhos.

Página 17

SUCESSO
Cerca de

300 mulheres
prestigiaram
a Festa do
Champanhe.
Páginas 12 e 13

Mais perto
Desde ontem, monitores estão
orientando a população sobre o

estacioriamento rotativo, que começa
a funcionar no dia 4 de julho.

Página 6

MOA
GONÇALVES

POLÍCIACIVILFE� DUAS CASAS
NOTURNAS POR 20 DIAS

www.ocorreiodopovo.com.br

Mudança.no
SantoAntônio
deve ser adiada

Segundo administrador do cirúrgico forem concluídas. setembro, por causa de atra

hospital, Ivo Ranghetti, So- As melhorias, que estão or- sos no processo licitatório.
ciedade Beneficente São Ca- çadas em R$ 120 mil e deve- Expectativa inicial era que
milo só deve assumir a dire- riam ficar prontas este mês, novos gestores assumissem

ção quando obras no centro serão entregues apenas em no dia Iode agosto.

+ INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE MASSARANDUBA É TRANSFERIDA PARA NOVEMBRO

Página 7
,

EDUARDO MONTECINO

Delícia
Na página de
gastronomia, veja
corrio fazer um
delicioso fondue para
espantar o frio e ainda

agradar a família
e osamigOS.MlX

DESDE 1919

Siglas buscam
consenso eD1

torno de vagas
EPRESENTA TES DE 11

partidos se reuniram ontem

naCâmara para tentar fechar
uma decisão conjunta sobre
o número de vereadores que
o Legislativo comportará a

partir de 2013. 'Página 5

Data já reflete
nas vendas e

. anima lojistas
FALTANDO APENAS DEZ DIAS

para o Dia dos Namorados,
comerciantes apostam no

aumento de 10% da procura
em relação ao ano passado.
Roupas e calçados estão

• � .:f "

entre as apostas. página' '8
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PONTO DE VISTA
RAPHAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

«1ltHltUm· IIJIH/HOIi

Quem não lembra destamúsica eterni
zada na voz da saudosa Elis Regina?

liA crise tá virando zonalCada um por si/
todo mundo na lona".

Lembrei da música quando começou a

discussão sobre possíveis exageros ou des
vios no uso dos celulares por nossos parla
mentares municipais. Mas hoje vou voltar
a um velho, mas importante, assunto.

Muito se falou, muito se gritou e pouco
se esclareceu de verdade sobre o número
de vereadores. Surgiu, agora, um parecer
de um tal Instituto Brasileiro de Adminis

tração Municipal. Não conheço o referido
instituto e nem sei quem o mantém. En-

tretanto, recebi um e-mail da Assessoria
de Imprensa da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul que dizia expressamen
te que: "foi apresentado um parecer do
IBAM (Instituto Brasileiro de Administra

ção Municipal), que aponta a exigência de
um limite mínimo de vagas a ser obser
vado. Conforme o parecer, o mínimo de
vereadores estabelecidos na Lei Orgânica
deve ser superior ao limite fixado no pata
mar anterior. Portanto, no caso de Iaraguá
do Sul, de 17 vereadores".

Há, neste caso má-fé ou desinformação;
leviandade ou desinteresse. Ambas as situa

ções são perigosas no trato da coisa pública.

A Constituição Federal, lei maior des
te país, estabelece apenas limite máximo.
Em nenhummomento trata de limite mí
nimo. Veja-se o que diz o art. 29 da Carta

Magna: "IV - para a composição das Câ
maras Municipais, será observado o má
ximo de: f) 19 vereadores, nos municípios
de mais de 120.000 habitantes e de até
160.000 habitantes;".

Trocando em miúdos: há, sim, a pos
sibilidade de 19 vereadores para Jaraguá
do Sul, que conta com aproximadamente
142.000 habitantes. Mas não há obriga
toriedade. É isso que deve ficar claro. As

pessoas devem ter em mente que podem
escolher. Qualquer número para menos

pode; para mais não pode.
.

Ampliar a discussão é absolutamente
válido. Respeitar as opiniões divergentes,
mais ainda, e respeito quem pensa que
aumentar o número de vereadores hoje
é, de alguma forma, bom para Jaraguá do
Sul, apesar de discordar.

O que não é possível são as "meias ver
dades" espalhadas PC?r aí por pessoas mal

informadas ou mal intencionadas. Sem
contar que não existe meia verdade. Ou é
verdade ou não é. Repito: a Constituição Fe
deral não exige um mínimo de vereadores.
Ao contrário, limita o máximo. É importante
saber discernir o que está escrito na lei.

As coisas devem ser bem esclarecidas

para que o povo não seja enganado. De
turpar o texto constitucional é lamentável
ou leviano.

Então que se diga claramente: a lei fala
em ATÉ 19 VEREADORES, sem um mínimo

exigível. A lei não fala em número mínimo.

Então, a população deve dizer se quer au
mentar o número de 11 para 19. Se o povo
quiser, tudo bem; façam-se as mudanças.
Mas não foi isso que vi nasmanifestações da
audiência pública, e os vereadores deverão
assumir as consequências de não ouvirem

quem os elegeu. É natural da democracia.
Apenas, por favor, não digam que exis

te número mínimo para vereadores ... fica
chato legisladores não saberem ler legis
lação ... afinal, isso aqui não é uma zona,
com cada um por si.

.·DOLEITOR

SI
,

Quero deixar registrado os

meus cumprimentos pelos
92 anos de existência desse meio
de comunicação. Sou jaraguaen
se, morando no Rio de Janeiro há
nove anos, e todos os dias acesso
o jornal eletrônico para saber as
notícias da cidade e da região.

Parabéns pela reformulação

Ficamos muito' felizes com

a evolução do jornal nestes
últimos tempos. Cremos que Ia
raguá do Sul, que já estava en

trando no primeiro mundo da
notícia, acabou de ultrapassar
todos os limites da informação.
Ficamos muito honrados em fa
zer parte dos felizes leitores que
recebem em suas casas, escri
tórios e trabalhos em geral, este
importante meio de notícias que
se chama O Correio' do Povo.
Para nossa grata satisfação é

do site ocorrida há tempos atrãs.
tornando a navegação e a leitura
muito mais prática e agradável.
Sinto-me orgulhoso em fazer par
te do time de leitores desse jornal.

Odair José Krause,
Departamento Técnico Ecotep
(Gerenciamento lImbiental)

p
uma coluna melhor que a outra.

Parabéns ao diretor Nelson Pe

reira, são de pessoas como você,
que enxergammais que os olhos,
e podem ver o que a comunidade
e o mundo precisam. Pois quem
está sempre adiante do tempo,
rege commaestria seus comanda-

. dos.Mais umavez parabéns avocê
e sua equipe competentíssima.

Celso, NelsOn e Dirceu
Rodrigues de Jesus,

metalÚI"giCoS
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

"l Tou comentar um fato, mas antes

V preciso, como sempre, dar umas
voltas. Vamos lá. A psicologia garante
que depois dos três ou quatro pri
meiros anos de vida não mudamos
mais. ''Ah, mas não diga isso, Prates,
isso tira o entusiasmo de muita gen
te! Paciência. Freud enfatizava, ao

tempo dele, que até os sete anos a

personalidade estava formada, nada
mais mudaria nos essenciais, só nos

secundários. Sábio.

Hoje quem não tiver educado os

filhos para os essenciais da vida até
os três ou quatro anos, só vai obter

algum resultado com pancadas. As
pancadas não precisam ser panca
das propriamente ditas, mas panca
das da vida.

No futebol, o árbitro dá o cartão
amarelo e avisa: se fizeres outra, te
dou o vermelho, vais para a rua! Ou o

jogador "aprende" a se comportar ou
sairá do jogo. Pancada. No" trânsito,
ou o cinto de segurança ou multas.
Pancadas.

Na sala de aula, o professor ad
verte o bagunceiro: - ou calas a boca
ou rua! Pancada. No comércio ou

pagamos as contas ou vamos para o

SPC, pancadas outra vez. A mulher
diz ao marido: - ou me respeitas ou

pegas o que é teu e some! Pancada.
Acendeste um cigarro? Ou paras de
fumar ou morte mais cedo! Enfim,
depois de uma certa idadezinha na

vida, só mudamos com pancadas.
Agora, chego ao ponto de hoje. O

Banco Central, preocupado com a

alta taxa de endividamento do povo
"pobre", passou o pagamento mensal
mínimo das dívidas com o cartão de
crédito de 10% para 15%. Em dezem
bro vai para 20%. Pancadas.

Não há outro de jeito de fazer
o povo pensar antes de gastar, só
dando-lhe "pancadas". No bolso. E

adianta? Há quem diga que burro
. empacado na burrice nem com chi- -

cote se mexe, O povo está gastando o

que não tem.Vai se dar mal. E adian
ta dizer? Não, só pancadas.

Puxa, você é esperto, esperta. Adivinhou
meus pensamentos, é verdade, onde mais
há necessidade de "pancadas" educativas
moralizadoras - é em Brasília. Sim, eu sei,
faltariam chinelos ou cintas...

ALIÁS
Acabei de traçar as linhas acima e peguei

o Estadão.Abri lá no meio do jornal e a man
chete gritou-me às retinas: - "Multas são me
lhor cartilha para educar motoristas': Quem
disse isso foi um engenheiro de trânsito de
São Paulo, o Célio Bottura. O Célio sabe das
coisas, aperta a mão, companheiro!

ESCOLAS
Por que os colégios militares do Brasil são

.

sempre os melhores em tudo? Bolas, porque a
disciplina, a ordem, está sempre de plantão na

.

guarita da direção da escola. E com isso não

são necessárias as "pancadas". Os jovens en

tram sabendo o que os espera, e como não são

trouxas evitam as 'pancadas':Aíguris'

LÁ

DO LEITOR
CHARGE

LISTINHA PARA O DIA DOS NAMORADOS1E
-

SJUP BOI..SA, BOTA,PS"RJ=UME,
ESfOjO \')e. MPQU\Â(%M,
jPNr�R � LUZ. 'DE VEl-ÀS1
auqUe. DE RosAS VeRM5�HASlu

Um dos assuntos mais discu
tidos nos últimos meses em

Jaraguá do Sul reside no aumento
do número de vereadores de 11

para 19! com possibilidade desse
aumento ir para 15 vereadores, o
qual será votado no próximo dia 9.

Muitas entidades já se mani
festaram contrário ao referido au

mento, devido a possível "pouca
qualidade" dos 11 vereadores que lá
se encontram, bem como que o au
mento só serviria para o município
obtermais gastos. _

O que pouca gente sabe é que
o repasse de verbas públicas para o

funcionamento da Casa não sofrerá

alterações com o aumento em tela,
tendo em vista tais valores obede
cerem ao que dispõe o art. 29-A,
notadamente o inciso li do presente
artigo constitucional:

Art. 29-A O total da despesa do
Poder Legislativo Municipal, inclu
ídos os subsídios dos Vereadores e

excluídos os gastos com inativos,
não poderá ultrapassar os seguintes

percentuais, relativos ao somatório
da receita tributária e das transfe
rências previstas no § 50 do art. 153

e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizados no exercício anterior:

II - 6% para Municípios
com população entre 100.000 e

300.000 habitantes;
Ainda, a Carta Magna prevê ex

plicitamente em seu artigo 29, inciso
Iv,alíneaF que o aumento estácondi
cionado ao número de habitantes:

IV - para a composição das Câ
maras Municipais, será observado
o limite máximo de:

f) 19Vereadores, nosMunicípios
de mais de 120.000 habitantes e de
até 160.000 habitantes;

Em vez de ficarmos discutindo
a qualidade dos vereadores, ou se o

aumento em apreço é viável ou não,
façamos o nosso dever de votarmos
em pessoas qualificadas.

UMA C.Al� 'Oe
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PLANO DIRETOR

Projeto divide opiniões naCâmara
Vereadores cobram
a ·realização
de audiências

públicas, para que
comunidade possa
tomar a decisão

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Mesmo com parecer contrário
da diretoria jurídica, amaio

ria dos vereadores da comissão de

Legislação, Justiça e Redação Fi-
.

nal votou a favor do projeto de lei

complementar que pede a autori

zação para que seja adotado um

novo sistema viário ao município.
O voto contrário partiu do verea
dor.Francisco Alves (PT), já Ama
rildo Sarti (PV) e Hideraldo Colle

(PMDB) votaram pela aprovação.
Retirado do regime de urgência

da Câmara por não respeitar a Lei
Orgânica do município, o projeto
prevê a construção de 44 novas

pontes e viadutos no Plano Diretor
da cidade. Agora, a proposta tra

mita na comissão de Transportes,
Obras e Serviços Públicos, para
posteriormente entrar em votação
no Legislativo.

Segundo o diretor jurídico da

Câmara, Nilton Hening, o parecer
contrário ao projeto justifica-se pela

FOTOS ARQUIVO OCP

IlFIlVOR PÓssamai conversará com prefeitaAlves foi contrário ao projeto

Prefeitura reforma prédio
da futura sede do governo

A Prefeitura de Corupá está in
vestindo no prédio onde será seu

novo endereço. O governo munici

pal vai transferir parte dos setores

da administração pública ao passo
que as reformas serão concluídas,
Desde ontem, a Secretaria de Obras

,

atende na rua Francisco Mees, no
bairro 15 de Novembro.

De acordo com informações da
Secretaria de Administração, a pro
priedade tem 62milmetros quadra
dos. A Prefeitura comprou o espaço

emmaio de 2009 e negociou o imó
vel por R$ 616 mil, parcelados em
12 vezes. A negociação aconteceu

judicialmente pois o prédio que.
abrigava a antiga fábrica de espu-'
las Baeurnle recebeu processos por
causa de dívidas trabaJhistas.

Ainda não há previsão para
transferência total da estrutura da

administração pública. O prédio da
atualPrefeitura, construído em 1944
e que foi sede de uma delegacia, po
derá ser transformado emmuseu.

DIVULGAÇÃO

Desde ontem, secretaria atende na FranciscoMeeS

,

falta de avaliações técnicas refe-
rentes às obras projetadas, além da
ausência de uma discussão ampla
com a comunidade sobre a exe

cução desses trabalhos, por meio
de audiências públicas que de
vem ser promovidas pela própria
Prefeitura. "Não é permitido que
simplesmente coloquem projetos
aleatórios sem discuti-los com

profissionais técnicos", ressalta.

Comcidade

Apesarde aspontes e osviadutos
projetados terem sido indicados

pela Secretaria de Planejamento
Urbano, com base em estudos,
além de terem recebido o consen

timento do Comcidade (Conselho
Municipal da Cidade), o vice-pre-

- sidente da comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final, Francisco
Alves (PT), acompanhou o parecer
contrário do jurídico. "Defendo

que o projeto obedeça a Lei Orgâ
nica. Se for necessário, a Prefeitura
deve fazer audiência pública e ple
biscitos para definir os locais des
sas obras", defende.

Ilder de governo na Câmara e

presidente da comissão Transpor
tes, Obras, Agricultura, Indústria e

Comércio, Meio Ambiente e Ser-
. viços Públicos, Ademar Possamai

(DEM) adianta que irá conversar

com a prefeita Cecília Konell na
semana que vem, quando ela re

toma do período de férias, sobre a

promoção de audiências públicas
para debater as obras projetadas no
Plano Diretor da cidade. É isso que
defende também o vereador Jean
Leutprecht (pC do B).
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Patricia Moraes 2106.1924 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Decisão ainda é uma incógnita
A movimentação em torno do aumento
de cadeiras na Câmara de Vereadores
tem sido grande. Na manhã de ontem
uma reunião entre os parlamentares
Justino da Luz, Francisco Alves, do PT,
Natália Petry (PSB) e Jean Leutprecht

.' (PC do B) com representantes do
movimento sindical teve como tema

a emenda que irá a votação no

dia 9 de junho. A surpresa veio da
vereadora Natália que abriu voto

favorável ao número alternativo de
15 vagas, depois de assegurar, ainda
em licença médica, que votaria pela
manutenção das 11 cadeiras. Justificou
a mudança por entender que se

precipitou ao dar entrevista em um

momento que estava descontente com
os rumos do Legislativo e discursou
sobre a importância do Poder para
democracia e da independência
perante o Executivo. Também criticou a

ausência das entidades representativas
em torno do debate sobre o nepotismo e

o histórico excessivo número de cargos
comissionados na administração
pública. Além disso, minimizou o

impacto financeiro que o aumento

de vagas causará aos cofres públicos
na comparação com o benefício que
uma maior representatividade pode
significar.

À tardefoi a vez dos presidentes dos
partidos se encontrarem na sede do
Legislativo. Participaram representantes
doDEM, PSDB, PMDB, PR, pv,PCdo B,

. PSB, PT, Pp,PDTe PPS.A intenção é que
o grupo feche acordo e qu:e a decisão,

.

ou seja, o desgaste político, não recaia
sobre os parlamentares, uma vez que
eles terão que seguir uma orientação .

partidária. O acordo ainda não foifechado
e os presidentes voltam a se encontrar na

próxima segunda-feira, três dias antes
da votação. O resultado ainda está em

aberto, mas ganhaforça a corrente

que defende o aumento no número de

vereadores, apesar do apel� popular.

Despedida
Faleceu ontem.o diretor
financeiro da Câmara de
Vereadores de Iaraguá, e
professor da Católica de
Santa Catarina, Adejaíme
Reitz, 50 anos. O enterro

acontece hoje no Cemitério
daVila Lenzi, às 9 horas.

Gnça
Em entrevista ao jornalista
IaílsonAngeli, da 105

FM, o presidente da
Câmara de Iaraguã, Jaime
Negherbon, confirmou
que vem sendo assediado

por outros partidos, diz
que isso acontece como

.

consequência da sua
boa atuação e que por
enquanto não pensa em
deixar o PMDB.

Estudantil
Para o presidente do DCE, Luís
FernandoAlmeida, o vereador
Zé da Farmácia (DEM) utiliza a
manifestação dos estudantes como
desculpapara votar a favor do
aumento do número de vereadores.
Ele destaca que o protestomarcado
para acontecer no dia 9 de junho
é pacífico e reforça as críticas

que fez sobre a letargia de alguns
.

parlamentares. "Onde estão os
vereadores nahora de fiscalizar
as irregularidades do transporte
coletivo?Onde estão nahora de
cobrar que o Executivo cumpra
aLeiOrgânica? Será que estão
desempenhando o seu papel de
fiscalizar e legislar"] . ,

· .

o governadorRaimundo Colombo
ouviu doministro daEducação,
Pemando Haddad, que o governo
federal não tem recursos para repassar
a SantaCatarina com objetivo de

.

subsídíar o piso salarial dos professores.
Amínístra Idef Sahratl (PT) participou ,

do encontro e criticou amedida

provisória feita pelo governfldoI'1/
afirrrJando que o Estado está criando
UJIna situaçlio inaceit�ível, ao pagar
aos pro{iessores cÓlnpôs-graduação f�

doutorado lO rneSUlO, ou at{� rnenosy do
,.I' . 01".]<11 lft
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DIVULGAÇÃO
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o celular' Mais briga
.

o suplente JairPedri (PSB) afirma que não partiu
dele os comentários sobre a utilização de dois
celulares pelavereadoraNatália Petry, e garante
que foi questionado pelo bloco oposicionista
enquanto estava na Câmara. Na época, _

orientou os outros parlamentares para que o
questionamento fosse feito diretamente aNatália.

O governadorRaimundo Colombo
pediu para que a Procuradoria do Estado
estude a possibilidade de ingressar com

.

embargos declaratórios contra a decisão
do Supremo Tribunal Federal que decidiu
pela constitucionalidade da lei 11 :738,
que cria () 'piso dos professores.

Incentivo
O prefeito de BarraVelha, Samir Mattar
(PMDB), solicitou à assessoria jurídica
da Arnvali auxílio na formatação de um

projeto de lei que estabelecerá a Política
de Desenvolvimento Econômico do

município. O objetivo é estabelecer regras
que garantam a legalidade dos incentivos

..

econômicos e fiscais concedidos para
atrair a instalação de novas empresas
na cidade litorânea. Aproposta deve ser

apresentada essa semana e depois de
revisada será encaminhada à Câmara.

O,IIJt"s CI1P""0�" as

A Cárrtar,fi allrovou r�or UJlfUlirnidade
as ('1,uatas da l)n�f(�itura l'f:!;lativas ao
(�xen;íd.o fi[u�nef�lr(J (k� 2JJOU, últlrrno fUlO
de ge�{tão do eX"'llt:'efeiú) lVíoa.dr B{�doldi.
OTdbunal d(� Contas (lo ESt1tdO Já,havia'
od!�rd:adtJ . Í;�fn'(JVtlção, ape�ar (,Je

"4 <II fl>1ff

a",gulnas n:ji$tl:U;O�,:S.

Zoneamento
ACâmara de Massaranduba promove
audiência pública neste sábado às 9h30, para
debater o PLC 001/2011, que institui o código
de zoneamento de uso e ocupação do solo.
Odebate terá aparticipação de especialistas,
advogados" engenheiros e também é

esperada apresença da comunidade.

Alô
O senador Casildo Maldaner (PMDB)
cobrou na tribuna do Senado uma postura
mais firme daAnatel-AgênciaNacional
de Telecomunicações, em relação'à
qualidade dos serviços prestados pelas
empresas de telefonia. Hoje o país conta
commais de 210 milhões de usuários de
telefonia celular, serviço que registramaior
número de queixas junto à agência. Na
microrregião, os problemas parecem não
ter fim. Falta linha, falta sinal e a internet
é sinônimo de dor de cabeça para

, milhares de famílias.

Concurso'
APrefeitura de Jaraguápretende lançar edital
para concurso público ainda nomês de
junho. Devem ser abertas vagas para as áreas
de Saúde (25), Educação (143) eObras (30),
totalizando 198 postos de trabalho.

Piso
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Rotativo cada vezmais próximo, .

Agentes orientam
motoristas sobre
funcionamento
dos parquímetros
eletrônicos

JARAGUÁ DO SUL
........ . .

DEBORAVOLPI

Ofuncionamento do estacio
namento rotativo no Centro

de Jaraguá do Sul começa a ficar
mais claro para os moradores e

visitantes da cidade. É que desde
ontem, os 46 agentes de trânsito
contratados pela Hora Park, em
presa responsável pela implan
tação do sistema, estão nas ruas

orientando a população sobre
como efetuar os pagamentos,
nos parquímetros eletrônicos,
instalados em 52 pontos centrais.

O trabalho de formação acon

tece nos próximos 30 dias, período
em que o serviço segue gratuito. Já
a partir de 4 de julho, o motorista
terá de desembolsar de R$ 1 (30

.

minutos) a R$ 2,50 (2 horas) para
estacionar o veículo em alguma

rua do Centro. São mais de 900

vagas, e a cobrança acontece entre
8h e 17h, nos dias de semana e das
8h às 13h aos sábados. "Esses mo
nitores estarão tirando dúvidas.
Eles passaram por treinamento,
com aulas teóricas e práticas, e

estão aptos a ajudar a população",
comenta a gerente de Relaciona
mento da Hora Park, Rita Gomes.

De acordo com a agenteValde
te do Carmo Santos, 26 anos, que
começou a trabalhar ontem, a co
munidade tem aceitado amudan

ça. ''As pessoas estão parando, per
guntando como funciona. E todo
mundo está dizendo que vamos

termais vagas na cidade", afirma.
Tanto as dúvidas, como tam

bém as críticas, são frequentes.
''Acho que o estacionamento de
veria ser gratuito. Porque a gen
te já paga muitos impostos. Mas
pelo menos assim, teremos mais
vagas. Só que o tempo máximo
de duas horas, é pouco. Muitas
vezes para comprar um produto,
andamos de loja em loja, fazendo
orçamentos. E duas horas pode
se tornar pouco tempo", opina o

. operador de montagem, Evalder
Bastos Borges, 43 anos.

EDUARDO MONTECINO

Agentes orientam população sobre funcionamento dos parquímetros

SAIBA 1YIAIS
VAGAS

• Carros: 905
• Motos: : 176
• Portadores de deficiência: 25
• Idosos: "," 53

VALORES
• 30 minutos .: ,. R$ 1

-

• 1 hora R$1,50
·lh30 R$2
• 2 horas R$ 2,50
• Multa para quem exceder
estes horários de R$ 1 a R$ 5

CARTÃO RECARREGÁVEL
• Custa R$ IDe possui R$ 8 em créditos.
Pode ser recarregado com até R$ 70.

OUTRAS INFORMAÇÕES :

• Rua João Marcatto, 75, Sala 02 - Centro
•

Telefones: 47 3372-1471/'47 3370-4923
.'

Aluna leva boneco para ato
da greve dos professores

Os professores da Escola Ho
lando Marcelino Gonçalves, co

nhecida como Homago, na Ilha
.

da Figueira, foram surpreendidos
pela criatividade de uma aluna,
ontem, emum protesto em frente
à instituição. A estudante do ensi
nomédio Barbara Leone levou um
boneco à manifestação, que, de
acordo com a professora Morgana
Pereira dos Santos, era "coinciden
temente parecido com o governa
dor Raimundo Colombo". Apro
veitando a situação, os grevistas
utilizaram o objeto como símbolo
do governo do Estado.

Cerca de 15 professores pas-

saram a tarde protestando na

frente da escola. Enquanto isso,
um grupo de cerca de 60 edu
cadores promoveram um ato no

semáforo em frente à Fundação
Cultural. A cada vez que o sinal
ficava vermelho, todos iam para
a frente dos carros com faixas e

gritos de ordem. A programação
continuou à noite com'mais visi
tas às escolas, com o objetivo de
chamar para a greve os professo
res que ainda não aderiram. "Há

tempos a educação é desvalori
zada, mas nenhum outro gover
nador disse que com tantas pa
lavras que somos bobos", afirma

Morgana.
A greve chega ao 15° dia e os

números do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação) e

do governo do Estado já não es

tão tão diferentes. Enquanto os

,grevistas falam em pouco mais
de 90% de paralisação em Santa

Catarina, a Secretaria do Estado
de Educação já admite 70% de
adesão. A principal reivindicação
da categoria é adequação do piso
salarial. O Estado encaminhou

proposta de acordo que desa

gradou os profissionais. A classe
afirma que a oferta desconsidera
a progressão de carreira.

Manifestação aconteceu em &ente�
.
Co1égio Homago ontem à tarde
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Trocana administração
deve ficar para depois

, _

Obras de climatização, que
deveriam ser concluídas
este mês, devem ser

entregues só em setembro

GUARAMIRIM

BRUNA BORGHETI

A s obras no centro cirúrgico do Hospital
.l'\santo Antônio deveriam estar finalizadas
até este mês. O problema é que o edital para
contratar a empresa que ficará responsável
pelas obras de climatização - penúltima eta
pa da reforma - foi lançado há apenas algu
mas semanas, e os envelopes serão abertos
somente nos próximos dias. Só então a ordem
de serviço para dar início às obras poderá ser

assinada, se não houver impugnação.
A demora pode acabar atrasando um ou

tro processo que está em discussão desde o

ano passado: a transferência da administra

ção do hospital para a Sociedade Beneficen
te São Camilo, que é responsável por outros
45 hospitais em 11 Estados. A princípio, a

entidade assumiria a direção no dia lo de

agosto de 2011, mas o diálogo com o gover
no municipal ainda não ultrapassou a fase
de discussão do contrato. "Não assinamos
nada ainda, muitas questões precisam ser

discutidas e precisamos também respeitar o
calendário das obras de reforma", explica o

diretor administrativo do hospital de Nave

gantes, Cláudio Marmentíni, que assumiria
a direção do Santo Antônio em Guaramirim.

Após as obras de climatização, que incluem
uma área de 500 metros quadrados e estão or

çadas em R$ 120 mil só para o centro cirúrgico,
ainda é preciso finalizar o forro e parte do piso
do hospital. Isso deve acontecer até setembro,
quando será lançada a licitação no valor de R$
1 milhão para a compra de novos equipamen
tos. "Só então o centro cirúrgico voltaria a ope
rar e o hospital sofreria as mudanças na admi
nistração. Assim, qualquer responsabilidade
sobre novos laudos ficará sob responsabili
dade da São Camilo", explica o atual adminis
trador do Santo Antônio, Ivo Ranghetti. Uma
audiência pública para explanar o convênio
será realizada no próximo dia 9, quinta-feira,
às 19h30, no auditório da Fameg/Uniasselvi.

Relembre o caso

O centro cirúrgico foi inaugurado em de
zembro de 2008, mas nunca funcionou. Isso

porque o espaço não tinha alvará de funciona
mento, o que fez aVigilância Sanitária proibir
a realização de operações. Em julho de 2010, a
Prefeitura contratou uma empresa para fazer
o projeto de reforma elas obras'começaram no

mesmo ano. Em dezembro do ano passado, os
serviços foram interrompidos por problemas
nas obras de climatização

••.(1'." •• t"� J.,f/ • 4(1".' r;�!�s.I".I.

EDUARDO MONTECINO

SMHO !unô�no

Prefeitura estuda eonvê · I.

SocledadeSãOCarnilod' emo
eve assumir a gestã d .

GUARAMIRIM -

ao a unIdade daqLÚ a trêsmeses
o HOSp'ital Santo António
de Guaramirlm pOde estar
sob nova direçao a partir
de agosto.

Umco.nv�n!oenrregoverno mUniCipal e a Socie
dade Beneficente Silo
çamJloesláscndoestu_

dado. Inicialmenre a Prefeitura
pr,opôs repasse mensal de R$ 490

�nd para a fbtura gesrom. segun.

/ooadminisuadordaautarquia,vo Rangheti. E II identificaçãoda u�jdade poderá mudar para
Ho�pllal Padre Matias Maria
Steln -

n�me do responsável pela
construçao do prédio,

, ,Co�fonne Claudio Marmen-
11m, dlfCtor adminislr<l/ivo do
Hospital Nossa Senhora dos Na
vegantes (unidade comandada
pela,Sociedade Beneficente São

i ?mr,Jo), a negociação COm a bastamc posluva, pois o hospi-refehura de GUllramirim está tal precisa seradrninistrado 110

:t fase de a�li,,,ções jurfdicas, profissionais especializados n:
es de oliclílhzar o convênio área de gestão da saúde pàblic "

com Guaramirim, exigimos que defende o prefeito,
a,

� P�?;,esso .seja feilo dentro da Um convênio para equipar o
:� r ade, passando peja epro. novo centro cirúrgico do hospl
S.1��� do (.ons�lho Municipal de lal deve ser firmado Com o go-

•

e pela Camara deVercado_ vemu esradua1. Ao lodo RS900 '

resÁ�nfirm�, mil �ilo pleitcados e o 'repasse
a /'

anha, o prefeito Nilson do dinheiro deve acontecer em

c%���1 rem n:uniã� mareada duas etapas: no prõxlmo se-
117 funclonános da uni- mestre e no começo de 2012 Adade de sa�de.. EJe quer saber S,arantia foi dada pelo secretã

l��:�o deseja c�ntjnuar treba- rro de Estado da Saúde, Dalmo
.

no hosplIaJ e se existem Claro de Oliveira, diz Bylaardt
�meressados em serem remane-

'

[adus �ra os postos de saúde, "A • Dalh Conrparceria com ii São Camilo serã 1IIiInac@�:com,1Ir

Funcionamento
.

começa em novembro
Segul.ld\) o dirctót do dá d·

.

. ..

,;

hOSpital; ''''9 RllnghCtl a
.

n o �qDl íI",parte Wnica;
ad.eq'ua�ôes do I.lÔVO c'en

S mle�nilÇli�s e Pedilllria",
tro- qlrurgico não' Bem' 1!X�llca� Até novembro" 11

'I

c()ndú_ídas aié agOlitO � u.nrdndetlcyc,VO'tarafllZ�r.
So,c/eq,ado BeneficellteS90 :�:��:. PJetlê b guslor: 11CamUo InJciaseu Úab,illh(l'

seo as obrn$ esta,
"

�S,S�I�, me�fllo' paro '$(I. Ia- \I:J;��vlsta PUIl, ?ezembro
I

TtlllHl.fl7..ar com q funciona- Picf� (I
0, �áS fOI mler:rom·

mente do hospital, aten- �Ialêri���n;!��t caso na·
,

,I..

o CORREIO n ti
.

O CIOU parceria
do Hospital Santo Antô .

com a Sociedade São c.u.::
na edição do dia 27/4Ranghefti diz que 6citação será lançada nos próximos, dias

Inauguração de hospital adiada para novembro
O Pronto Atendimento deve . estrutural, novos equipamentos

continuar sendo o único serviço e materiais serão adquiridos.
do Hospital de Massaranduba A previsão é de que a reforma

pelo menos até o final deste ano. consuma cerca de R$ 2 milhões,
A licitação para reformar pratica- o mesmo valor utilizado para a

mente todas as alas do hospital, construção anterior.
que fOI construído na adminis- Nos próximos dias, a Prefei

tração do ex-prefeito Dávio Léu tura lança também uma licitação
fora das normas estabelecidas para a contratação de uma em

pela Vigilância Sanitária, deve presa que deve avaliar a constru
ser lançada apenas na próxima ção atual. A intenção é abrir uma
semana. O cronograma previa a auditoria para verificar a quali
inauguração do hospital refor- dade da. obra, como foi solicitado
mado em julho, mas a data foi pelo Tribunal de Contas para dar
transferida para novembro. .

continuidade ao processo que
Na primeira parte da recons- Reinke abriu contra o ex-prefeito

trução, cerca de 1,5 mil metros Dávio 'Léu, pedindo a devolução
quadrados devem ser demolidos dos R$ 2 milhões que teriam sido

para modificar as salas que in- utilizados indevidamente nas

cluem o centro cirúrgico do hos- obras irregulares.
pital. Além disso, a área construída
deve aumentar em cerca de 200

metros. "Eu sempre digo que seria
mais fácil construir um novo hos

pital, já que toda a estrutura será

mexida", ressalta Reinke.
Na segunda etapa, que de

pende de uma licitação lançada
apenas ao final da .reconstrução
L' ,-

,.. :.
; "J j f { ,\ fi J, 'l r t, t � I � t ó t' I

� ': • oi _" I I ,- : :_ .'. :1._ I .' .J.. _ .I ..... ( � _ .... _ .. .. _ � .._ 4 _ ,� I ' -I - -- • 1 ... � .' ,_ •
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Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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OLAO FEMIRIN
Bistória
o Kegeln como édenominado o jogo deBolão naAlemanha é uma das
modalidades esportivasmais antigas da humanidade e tornou-se um dos jogos
mais populares do planeta. Inicialmente era praticado apenas pelos homens,
assim como ocorreu com fimaioria das modalidades esportivas. OBolãofoi
introduzido no Brasil pelos colonizadores alemães e a primeira cancha oficial
deste esportefoi construída em PortoAlegre (RS) em 1852, com a denominação

. de Casa deBolãoMiguelKroffEm 14 de julho de 1918, um grupo de mulheres
da Sociedade Leopoldina dePortoAlegrefundou o Grupo deBalão VioletaArco
íris, que é considerado o grupo deBolão feminino mais antigo do país.

Jogos Abertos
easgrandes
conquistas
A primeira participação da equipe
de bolão feminino nos Iasc
aconteceu ém 1971, nos Jogos
Abertos realizados em Rio do
Sul. Comandadas pelo técnico
Arno Henschel brilharam: Traude
P. Henschel, Erna Stange, Fani
Weller, 'Carolina Lessmann, Hilda
Sasse, Edila Emmendoerfer,
Edi GarciaWiele, Rose Garcia
Verch, Fritze Fiedler e Lílian
Werninghaus.A equipe de bolão
16 feminino arrebatou três títulos
de campeã dos Iasc: 1980,2001
e 2003, e dois terceiros lugares,
em 1979 e 1981. O Bolão 23

conquistou amedalha de bronze
erri 2007.0 time que conquistou
os Iasc de 1980 se constituiu em
uma das melhores equipes de
bolão feminino de Santa Catarina
de todos os tempos. Comandada
pelo técnico Arno Henschel
e com a supervisão de Rainer

Wiele, compuserama base da
Seleção Catarinense Tetracampeã
Brasileira (81,82,83 e 85) evice
campeã em 1984. São elas: Hilda,
Carolina, Traude, Alvina, Gladis,
Janete, Edi, Sara, Florinda e Rose.

Muito mais que
pessoas trabalhando ..

Milhares de famílias
evouinao.

Seleção
Jaraguaense
de 2007. Em pé:
Aline, Noemi,

Marina, Grasiele,
Lurdes, Bruna e'

llátia.llgachadas:
Bruna, Jussra

Bisoni, Celestina,
Sônia e Joice

lIH11l1mlll/OIIIJnmwnlll/OlmI/II/IJlmll�nnllllnIlUII/l/llI/lmll!flIflI/Inml/lnml/Jll1l11111/OIImnlll/llllllntll/Olllmmll/IIIII/llJJII/flIlllflJlflHIIl/wnllmlllllllllHIIIIUIliIIIJII/IH1I/111111fl1111lffiJIIIIlHllUmJIIIIII!/IIIJIlI/OII/lI/IIIIIIHIIIIIHIII/IIIIII/illllll/l11
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Estrelas e o mestre
Ao longo dos anos grandes jogadoras do Bolão Jaraguaense
desfilaram sua categoria pelas canchas de Santa Catarina,
do Brasil e além-fronteiras. Homenageando todas as

bolonistas e o artífice de tantas conquistas destacamos:

EDI GARCIAM. W1ELE · Integrou a equipe de Bolão
do Harmonia, que é vinculada ao Baependi. Foi o destaque de seu
time e das seleções jaraguaense e catarinense. Pela nossa Jaraguá
disputou: Jogos Abertos, Campeonatos Estaduais, Torneios e Jogos
Amistosos; conquistou amedalha de ouro nos Iasc de 1980 e bronze
nos anos de 1979 e 1981.Pela seleção catarinense foi tetracampeã
brasileira (81, 82, 83 e 85); vice-campeã em 1984. Emmeados dos
anos 90 encerrou a carreira de atleta.

SARA REGINAWIELE · Iniciou a carreira de bolonista

quando tinha apenas 15 anos - em 1979, quando conquistou a

medalha de pratanos Iasc; aos 16 anos abiscoitou amedalha de ouro
nos JogosAbertos realizados em nossa cidade. É a campeãmais jovem da
históriadamagna competição catarinensenamodalidade debolão. Pela
seleção catarinense também foiTetra campeã (81, 82, 83, e85), vice em 1984.

DefendeuJaraguá do Sulno período de 1979 a 1989.Em 1992 transferiu-se

paraTimbó e conquistou os títulos de campeãbrasileira Interclubes,Taça
Brasil, Campeonatos Estaduais e cincomedalhas de ouro nos Jogos
Abertos de Santa Catarina. Nem pensa em encerrar a gloriosa carreira.

"\

ARNO BENSCBEL · Coino atleta foi um jogador de futebol
mediano, porém, um excelente bolonista. Consagrou-se também
como omelhor diretor social dahistória do time azurra. O "mestre"
como era conhecido nosmeios bolonísticos, foi o ícone principal da
evolução do bolão feminino de Iaraguá do Sul e de Santa Catarina.
Ninguém conduz um time ao' tetracampeonato nacional por acaso.
Transmitia confiança e sabedoria àsua equipe,mantinha a calma e a
paciência de ummonge tibetano nosmomentos cruciais. Construía
avitória com elegância ç humildade. Em2008 partiu para sempre,'
deixando-nos um legado imenso de amor! companheirismo, lealdade e

altruísmo. Despediu-se uma glória, nasce ummito.
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A revista da mulher inteligente!

EM2012
Mais de 400

músicos vão
se encontrar

em Jaraguá do
Sul durante as
duas semanas

de festivéil

oCORREIO 00 POVO

FEMUSC

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

im, estamos apenas nametade do ano e

ainda falta muito tempo até o início da

próxima edição do Femusc (Festival de
Música de SantaCatarina). Precisamen
te, restam mais de sete meses para Iara
guá do Sul sofrer a invasão de centenas

de instrumentistas de diversas partes do mundo

sempre trazendo belos sons na bagagem.
No entanto, se ao público não sobra outra

solução a não ser esperar calmamente pela pas
sagem das folhas do calendário, o mesmo não

ocorre com os músicos. Aliás, os interessados

em participar do evento, em 2012, contam so

mente com algumas semanas para deixar tudo

pronto e, na sequência, enfrentar o disputado
período de inscrição da maratona musical.

É que o processo, segundo o diretor artístico
Alex Klein, se inicia em 12 de agosto, uma sexta

feira. Mas, antes de preencher a ficha cadastral

na página virtual do Femusc, os candidatos a

alunos têm trabalho de casa. Eles são obrigados
a gravar em vídeo, e da melhor forma possível,
uma música de escolha própria. A obra deverá
ser enviada à organização do festival no mo-

As classes.
Confira os instrumentos

que fazem parte das
classes do Femusc:

·:VIolino
•Violá
•Violoncelo
• Contrabaixo

.

• Flauta
.'

<Oboé
• Clarinete
s-Saxofone
• Fagote
<Trompa
• Trompete

.

-Trornbone
·Tuba

,

menta da inscrição sendo, depois, analisada por
professores e direção artística. A mesma servi

rá como critério de seleção. Por isso, não custa

nada caprichar e, claro, fazer tudo com antece

dência para não correr O risco de perder o prazo
estipulado para esta primeira etapa.

Conforme Klein, os instrumentistas que não

estiveram em Iaraguá do Sul neste ano, precisam
aguardar até Iode setembro, quando, então, é li
berada a candidatura de novos alunos. O mês de

agosto fica reservado ao cadastramento dos que
possuem interesse em retornar. Após esse perío
do, basta seguir tocando e torcendo. A escalação
do Femusc será divulgada no dia Iode outubro e

contará com cerca de 400 nomes.
No ano passado, algumas classes do evento fo

ram tão procuradas que, já na primeira semana de

inscrições, o número de concorrentes era superior
ao de vagas abertas. Além do Brasil, elas vieram de

países distantes como China, Turquia, Portugal e
Alemanha, isso sem falar de locais mais próximos.
Entre estes a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Uruguai, Equador, Haiti, Guatemala,
Paraguai eMéxico. O Femusc acontece entre 22 de

janeiro e 4 de fevereiro de 2012.

FOTOS KELLY ERDMANN

o cronograma'
INSCRIÇÕES.
Para quem participou em 2011: a

partir de 15 de agosto
Para os novatos: Iode setembro

CLASSIFICAÇÃO
Para todos os inscritos:
Iode outubro

REALIZAÇÃO
Em 2012, o Femusc acontece entre os

dias 22 de janeiro e 4 de fevereiro.

OS PROGRAMAS
Para os alunos, o Femusc se divide
em programas. Os principais são:
• Intermediário: para quem é
iniciante

• Avançado: para quem já tem uma

vivência instrumental, porém ainda

'; não é p'rofiss�QI;l,al: ,

I

.

,
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ln rumenti
preparem- e!
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU'

HORIZONTAIS
1. Companhia Siderúrgica Paulista
2. (Fig.) Que se tornou assisado, refletido, pruden-

te

3. Que te pertence
4. Afeiçoado, adaptado
5. Zona fisiográfica do Ceará que abrange Crato e

Juazeiro do Norte, uma das áreas mais povoa
das do estado / O polônia, entre os químicos

6. Minorado, abrandado
7. Combate / Que exerce pouca pressão
8. Que anula, invalida um contrato
9. A nota musical designada pela letra E / Fazer fun-

cionar experimentalmente
10. Que pede muito dinheiro
11. Um elemento da corrente
12. Qualidade de sagrado e inviolável
13. Cortar com dentes de aço.

VERTICAIS '1'!
1. A plantação do fumicultor / São homenageadas

no segundo domingo de maio
2. Ave resultante do cruzamento de pato com mar

reca / Precede Vegas no nome da famosa cida- '13

de norte-americana
3. Dança rural que consiste em cantos e sapatea

dos / Sólido formado pela rotação de um triãn

gula retângulo em volta de um seu cateto
4. Ordem do Dia / Uma desportista como Laís Sou

za / As iniciais do ator Tony
5. Famosa marca de automóveis japonesa, ligada

ao grupo Fuji / Coser
6. Caminhar daqui para lá / (Med.) Tratamento que

tem por objetivo suplementar o mau funciona
mento dos rins / O fim da ... picada .

7. Uma ave que grasna / Condensar os vapores do

líquido que se faz evaporar
8. Espécie de coroa cerimonial usada no candom

blé / Prover de habitantes
9. O metal que sempre foi símbolo de riqueza e po

der / Contrário à verdade.
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PREVISAO DO TEMPO

Nevoeiros
o amanhecer desta

quinta-feira, assim
como o de amanhã, será
marcado pornevoeiros
isolados. Depois, o sol
brilha entre nuvens em
todas as regiões do Estado
devido à influência de
uma massa de ar seco e

frio. Nasmadrugadas, o
frio continua.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: goC
MÁX: 21°C

SEXTA

MíN: 12°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 10°C
MÁX: 18°C

&2.,lm&tNAS OE m'J,ERSÃ'Ce�

tw.$5A1EMPOS,Otr��

DOMINGO

MíN: 60C J*'*' "
,

MÁX: 170C ,.f

9

4 1 2
-

5 3 6 9

9 ! 7 8

6 7 5

7 2 4

3 9 8 7

9 5 7

7 4 1 8

5 7. - 2

Ensolarado Instável

.......

...� ;;I"�'
.

" ", "'", -

Parcialmente Chuvoso
Nublado

. -

Nublado Trovoada

Por causa do tempo firme e do frio,
há condições para formação de
geada isolada nas áreas altas do Meio
Oeste, Planalto Norte e Planalto Sul.
Durante o dia, a temperatura entra

em elevação, porém, à noite, caem
de novo.Vento de sudeste a nordeste,
fraco amoderado com rajadas.

• I ), I,

Para amanhã, os meteorologistas
esperam umamudança no tempo. O
sol deve dar espaço à chuva isolada
entre a tarde e a noite por causa da

passagem de uma frente fria pelo
litoral do Sul do Brasil. Temperatura
em declínio com à chegada de uma
nova massa de ar frio ao estado.

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

DIVIRTA-SE

SE VOCÊ VAI PI\RA...
BALNEÁRIO ARROIO

DO SILVA
O dia será ensolarado neste
balneario localizado no Sul
do Estado. As temperaturas
não ultrapassam os 22°C. No

amanhecer e no anoitecer, elas
•••• , •••••• i • , • e�tra� e,q �çclíl'!ip .c.hFgP(l�1} pp, ...

12°C. Não há chance de chuva.

FASES DA LUA
NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

�/"'i CHEIA 15/6

MINGUANTE 23/6
., t'. ..·� •••• !-._t" ••• ,
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.. beatriz.sasse@terra.eom.br I 47 8433 0306

NARAÇAE
NA CORAGEM!
Dez músicas, onde
predominam acordes e timbres

pesados, dão vida ao primeiro
trabalho lançado pela banda
SoulBlind. O quarteto de

Guaramirim, que começou
em 2006, conseguiu espaço
nos festivais da região com
interpretações de clássicos
do rock, em seu estilo mais

contemporâneo. Agora reúne
o melhor de suas composições
no CD de estreia, gravado
demaneira totalmente

independente. A cada ensaio
novas sonoridades surgiam,
refletindo um pouco da
criatividade e influência

musical de cada um. O CD já
está disponível para audição
no www.myspace.com/
soulblindbrazil, mas quem
quiser pode ter sua cópia em
mãos. Para adquirir basta

DIVULGAÇÃO

entrar em contato pelo e-mail
soulblindbrasil@gmail.com,
pelo Twitter (@soul_blind),
ou até mesmo pelos telefones
8497-6329 e 9178-0013. Eu já
ouvi, e você?

Dr. Cláudio Eduardo- Souza
eRM 14.706-se

Cirurgia plástica estética e reparadora
Toxina botulínica - preenchimento facial
Tumores de pele Membro d

Soe 3d 9ffilltr Ira de Cffur� Plá'ttk:a

UNICLíNICAS I R. Artur Muller, 105 - Jaraguá do Sul! se I (47) 3371 3247--3055 0035

PROGRAJ.V.IE·SE!

DIA2
London Pub

Show nacional com Grupo Karametade, um
dos maiores grupos de pagode do Brasil e
mais DJ Felipe Adriano. Ingressos apenas na

hora: R$ 5 feminino e R$ 15 masculino.

Lico Bar
Shaw de pop e rock co� a banda Princípio
Ativo. Elas ganham um caipirinha até às 22h.

Kantan Lounge
Festival-de Sushi às terças-feiras, quintas e

domingos.A partirdo dia 10, programação
musical de inverno e para os dias 10,
11 e 12 de junho, final de semana dos
namorados com noites temáticas com

decoração e cardápio especial.
Faça sua reserva pelo fone 3371-1584.

DIA3
Zum Schlauch

A Fuel Eventos traz paraJaraguá show inédito
dabandaapadrinhadaporCarlinhosBrown,é
aTimbrown - Levada Universitária. Ingressos
somente na hora a R$ 10 elas e R$ 15 eles.

Lico Bar·
Som dos DJs Diego Alves
vs. Diego Feller (house).

Seven Choperia
Sambanejo com o grupo Di Presença,
Fabio & Juliano e os DJs Alan,Will e Geff.
Elas free até 23h30 e eles pagam R$ 15.

Compareçasextaeganhebônusparasábado.

ArmazémPub
New Play Eventos apresentashow de

lançamento de Bruno & Dionatam e mais DJ

Paty Lems (house).lngressos antecipados a

R$ 15 eles e R$ 10 elas, noTonho Lanches

(Massaranduba), Posto 28 (Guaramirim) e J

Canedo (Jaraguá). Elas free até meia noite.

MovingUp
Rock com as bandasTear Stone, de Jaraguá
tocando clássicos de bandas como Guns,
Extreme, Kiss, Aerosmith e Bom Jovi. E a

banda convidada Knock Down de Itajaí, a
partir das 23 horas. Ingressos: masculino
R$ 10 e feminino R$ 5 até a meia noite.

Espaço do Oca
Deserta Acústico. Ingressos a R$ 3.

Inicio às 23 horas.

LondonPub
Noite imperdível com oTop DJ Gui Boratto, o
mais aclamado DJ brasileiro, eleito por dois
anos seguidos o Melhor DJ do Brasil. E mais

Edu Schwartz B2b Alva K. e Felipe Adriano.
Ingressos limitados a venda na hora.

r
. ;." • •••••• C()�TATOSeOUTRASO�Õ�S .

!,

LONDONPUB· 3055-00651Iondonjaragoa.C:om.br. BIER HAUS. 3275-4866I 9198'-Ü5l5. KANTAN LOUNGE. 33711584.
SACRAMENTUM PUB .3370-172718832-15'24. ARRIBA· 3371-1'160 I arribamexicanbar.com.br.MADALENACHOPE E

COZINHA·3055-3058. ESPAÇO DOOCA· 3370-9160 I bardooca.blogspot.com. ZUM SCHLAUCH. 3376-4822.
ADEGAAIROSOMENEZES· 3370-0220. MOVING UP ·8856-8389. SEVEN CHOPERIA. 9951-4497 ou 9106-9982.

ARMAZÉM PUB • 9214-7M9. L1CO BAR· 3275-1327. CHOPERIA SCONDIDlNHO • 3373-1299.MR. BEEF • 3275-2230.
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NOVOCLUB
A antigaMoinho Disco ganhou uma
super reformulação e agora passa
a sediar a PatuáMusic. Segundo
informações de Chico Piermann,
a casa abrigará grandes eventos e

será investido fortemente no house,
com a vinda de g.andes nomes
como Layo & Bushwacka, Fabrício
Peçanha, Female Angels emuito
mais. Outra grande novidade que
deve agradar em cheio são os shows
nacionais, que a região voltará
a ter. Já para o dia 25 deste mês,
está agendado o shownacional do
Maskavo. O club terá capacidade
para 1,2mil pessoas, climatizado,
área para fumantes, mesas vips,
backstage, lounges, sofás e um
ótimo sistema de iluminação.
Contato: Facebook: /patuamusic e

no Twitter@patuaniusic.

Inauguração
A noite de estreia da PatuáMusic
será dia 11 de junho com Daniel
Kuhnen (residenteWarung) vs
Rodrigo Paciornik, warm-up de
DJ Túlio, saxofonista Anderson
Stelzner e mais DJ Eric Jansen.
Ingressos antecipados R$ 15 elas e

R$ 20 eles, disponíveis na Center
Som e Mime (Reinaldo). Contatos
no 3054-0800 ou 9924-1585. As re
servas de mesas já estão esgotadas.

Fiquem ligados!
Sábado rola sorteio de ingressos
aqui na página Plural.

Para elas,
E tem promoção na Blush! deste
mês também. A revista que circula
a partir de amanhã vai sortear

.

cinco lindos brindes. Adquira a

revista nas bancas ou assine o OCP.
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Moa Gonçalves

Show!
Aproximadamente 300 mulheres par

ticiparam na terça-feira, na Adega
Airoso Menezes, da 5a Festa do Champa
nhe. Evento só para elas organizado pela
Revista Nossa. As madrinhas Rosangela
Schmitz eManu WolfChiodini deram um

show de solidariedade. Quem agradeceu
foi o CW (Centro de Valorização da Vida) .

e aAMA. As lojas Fine Fiore eHomem.com

apresentaram elegantes desfiles. O studio
de dança Dois Pra Cá, Dois Pra Lá animou
a mulherada. O menu teve a assinatura da
DominiPizza. Osapoiadoresda noiteforam:
BellArte, Laci BarujJi, Centro de Estética Ia
raguá, Fabiana Machado, Li Arte, Império
das Flores e o Correio do Povo.Asfotos estão
postadas no sitewww.moagoncalves.com.br
e na Revista Nossa, na edição dejulho.

Primeiro sinál
Está circulando nos "senadinhos" mais
movimentados de Jaraguá uma "chapa"
para-sucessão municipal em 2012. Reúne
o ex-prefeito Moacir Bertoldi e o ex

deputado DioneiWalter da Silva para vice
da chapa. É uma tendência que, segundo
alguns políticos, tem tudo para dar certo
no caminho das urnas. Seguindo o velho f'

mote: Quem viver, verá!

Patuá Music
Esta é a nov,:! boate que será inaugurada
dia 11 de junho, em Iaragua do SuL A

casa, que será no antigo Moinho, terá no
comando Chico Piermann, um dos mais

competentes e badalados promoters de
Santa Catarina. Para a inauguração do
novo espaço, terá as presenças dos DJs

. mais tocados do Brasil: Daniel Kuhnen,
Rodrigo Paciomik e Túlio. Agendem!

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é o boa gente Zéca
Rosa. Ele é outro amigo que acompanha a

coluna todos os dias para ficar antenado
no que acontece na região.

•

moagoncalves@netuno.com.br
I

www.berlimambientes.com.br

BRINDE. Elas fazem balem as taças na Festa do Champanhe

1'_.
__ ._._-;-_._._._111.••
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I Troféus e Medalhas
I
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FESTA DO CHAMPANHE IJ. comunicadora da Studio FM,
l'abianaMachado, e Suelen Lescovitz,.da Revista Nossa

Experiência não é o que
acontece com um homem,
mas é o que um homem faz
com o que lhe acontece.

AJ�o.s H�lcw
"

Buxixo
O meu amigo e presidente da
Câmara deVereadores, Jaime
Negherbon, está a cada diamais
vaidoso. Após adotar o estilo
social, sempre bem alinhado
em ternos, camisas sociais,
sapatos de couro legítimos e

um tom acaju no cabelo, ele
resolveu dar mais um "up"
no visual. O nobre edil está
usando o poderoso o "Fructis

Stop Queda", shampoo contra
quedas de cabelo. Que chique!

Falha nossa!
A legenda da primeira foto na
coluna de ontem, registramos
errado. Foi digitado Lúcia,
mas o Correto é Luciane
Rubini Tambosi.

.

Karametade
Hoje à noite na London Pub,
tem show nacional com o

grupo de pagode Karametade.
Presença também do DJ
Felipe Adriano.

Amizade
No sábado, na Sociedade
Amizade, tem a presença

. da excelente banda Safira.
Garantia de um grandioso
baile.Vai prder?

MADRINHAS ManuWolff Chiodini e a empresária Rosângela Schmitz
fizeram sua contribuição filantrópica, na Festa do Champanhe

CH�RME June Casagrande, do Centro Estética
Jaraguá. Uma das ap0ia:doras da Festa do Champanhe

. .

DESFILE Samira Leutprecht desfilou para
a Fine nore, na Festa do Champanhe

Escassez
De uma amiga da coluna que
não quer se identificar "Moa, o
quilo de homem no mercado

jaraguaense está valendo mais

que o quilo do ouro". Depois de
sair, sair, sair todos os fins de
semana, com chuva, ou com
sol, e não enxergar homens
interessantes na noite da
urbe sorriso:Por favor, uma

taça bem gelada da nossa
espumante Cave Pericó.

Dentadura
Da sériemorro e não vejo tudo:
comenta-se nas rodas que a briga
mais comentada do ano deixou
marcas. Uma pessoa que teria
tentado separar a confusão está
com sinais de dentadas na perna.
pasmem! Dizem que vai fazer
um exame para saber de quem
é arcada dentária, para depois
processá-lo. Émole?

• Cacá Pavanello e o

David, ex-goleiro da
seleção sub 20, também
participarão, domingo, do
Campeonato.de Pênaltis,
no Society laraguâ, em
frente aoArroz Urbano.
Querem levar o bolão.

• O meu amigo DJXalinho
recebe hoje o carinho dos
amigos efamiliares pelo.
lmca de idade.Mil vivas!

• No próximo dia 17 de

junho, acontece na sede do

colégio, o movimentado
concurso Garota Bom Jesus.

.Domingo, no Society
Jaraguá (em frente aO,Arroz:,
Urbano), acontece o 2°

Campeonato de Pênaltis
Feminino Masculino.
Prêmio R$ 2.500,00. Mais
informações no (47) 3370-
2900 .

•.Quem bate as taças'ef61z
tim-tim bem nesta quinta
feira éMarciaMendonça
Dacol. Parabéns! O
meu desejo é que sejas
plenamene feliz .

. '. Gonfirq, no site unuu:
moagoncalves.com.br a "

cobertura da 5a Festa do

Champanhe, realizada,
dia 31, naAdegaAiroso
Menezes.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

-

ENTRECAES
E HOMENS

A
inda era dia, ou melhor, eram umas 17h
de um dia como outro qualquer, daque
les em que as pessoas saem cedo para
trabalhar e voltam tarde compartilhan

do de um único desejo: chegar em casa. Na praça,
aquele local imortalizado pelos gregos, homens
descansam. Sentados, eles repousam. Invisíveis,
eles permanecem num silêncio que grita tão alto

quanto vendedores de jornais. O antídoto para não
ser notado pelamultidão é simples: roupa rasgada,
barba por fazer e uma garrafa de cachaça na mão.
É batata, faça isso e não será visto. Pois orgulhosos,
os homens fingem prazer na solidão.

Bom, mas já vou avisando que isso vale para
humanos, pois aqueles seres de quatro patas"
apelidados de vira lata, guaipeca, peludo, nos
enxergam em qualquer circunstância. Os ho
mens da praça sabem muito bem disso, pois não
se livram deles nunca, talvez por isso os alimen

ta:rp., dão carinho e os tratam como companhei
ros inseparáveis. Nas madrugadas frias, já ouvi
dizer que o pêlo dos guaipecas e a pele dos ho
mens se fundem para enfrentar o frio, mas pode
ser lenda, não acreditemmuito nisso.

"Só que cães também perambulam sozinhos

por aí e escolhem os lugaresmais inusitados. Entre
as pernas dos passantes que correm para pegar o
ônibus e ir ao trabalho, o vira lata circula como se

o terminal de ôni-
bus fosse sua casa.

Mas acho que ele
andou tomando

aquele antídoto
da invisibilidade,
pois ninguém o

vê e ele passa em

branco pela mul
tidão 'apressada.
Entre o ronco dos
motores, ninguém
escuta seus lati-
dos. E para o azar

do peludo, ali não há homens descansando e com

marmitas frias para lhes dar o que sobrou do pou
co que já era. O jeito é baixar os olhos, colocar o
rabo entre as patas e sair pedindo wn pedaço de

qualquer coisa. A lei é essa, irmão.
De dentro do ônibus, já meio distante, sen

tado no colo da mãe, fazendo barulho e dando
sinais de que ficaria assim a

viagem inteira, o menino

aponta para fora da

janela e fala: olha,
mãe, o cachorro. A

resposta da mãe foi

rápida e sucinta:
senta direito, filho.

Na verdade, era

uma cadela magra,
marrom, mas quem
se importa?

o antídoto para
não' ser notado

pela multidão é

simples: roupa
..asgada, barba
por fazer e

uma garrafa de

cachaça na ·mão.

,� I'
� • � � I. to >.J .. • ,i , , I • '" � l'

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopov�.com.br

Esses simpáticos filhotes têm cerca de 40 dias de vida. Eles nasceram de uma

cachorra também abandonada e que, igualmente; espera por adoção. Como
todos vivem em uma casa próxima à rua correm o risco de ser atropelados.

Contato: Viviane ou Aguinaldo (3376-6022 ou 8427-5881)

,

Con'tabiJfdade
Consultoria Empresarial

---'------_.

M� OOllZ5!lô fi�tidadePr'ctisSi[Jf'jilismo

CO(ftpetênr;Íí!'
Credibilidade

www.gumz.com.br

COMP"ça
�u-mz@g!.l1riZ.OOJn.br

lJ!)'lA rJiBElllA m DA emo. Oesde 1978147}l311..1f741
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NOVELAS

• Insensato Coração
Léo nega a acusação de Raul e o expulsa de sua

casa. Eduardo tenta terminar com Paula. Pedro diz a

Raul que precisa descobrir como Irene engravidou.
Júlio conta para Oscar que está separado de Eunice.
Roni se preocupa com a insinuação que Rafa faz sobre
Natalie. Ieodoro fica feliz por Vitória aprovar o seu re

lacionamento com Norma. E,unice vê Júlio conversan

do com Daisy e fica furiosa. Natalle e Cortez se casam.
Roni acha graça quando o buquê de Natalie cai no colo
de Eduardo. Pedro engana Irene e descobre que Léo a

convenceu a fazer uma inseminação artificial. Pedro
conta para Raul tudo o que descobriu sobre o irmão.
Léo atropela Irene e Ismael fotografa tudo. Léo se sur

preende ao encontrar Pedro em seu apartamento.

• Morde e Assopra
Minerva trama uma forma de afastar Lílian de

Alice� Alice diz a Renato que se vingará de Guilherme.
Salomé conversa com Naomi e pede que ela despiste
ícaro sobre a história do incêndio de Abner. Naomi ten
ta descobrir com Salomé se há outra entrada para o

laboratório de ícaro. Áureo propõe que Celeste o ajude
com Josué enquanto ele finge ser seu namorado para
Abner. Guilherme fala para a mãe que foi humilhàdo

por Alice no café e se recusa a voltar a trabalhar como

garçom. Minerva finge que perdeu seu anel e pede

para revistar a bolsa de Lílian .

• Cordel Encantado
Zenóbio reconhece Petrus e diz a Florinda que

contará a Augusto que ele está vivo. Inácio e Antônia
. marcam a data do casamento. Penélope propõe que
Patácio homenageie Herculano em uma sessão de
cinema. Augusto fala para Baldini que está disposto
a tudo para impedir o casamento de sua filha. Timóteo
tem um ataque de fúria e Benvinda e Antônia ficam

.apaeoracas. Zenóbio fica enciumado com o carinho
com que Florinda trata Petrus. Timóteo diz que Batoré

pode levar Antônia embora se ele prometer ajudá-lo a

acabar com o casamento de Açucena e Jesuíno.

• Vidas em Jogo
Tatiana fica admirada com o depoimento de

Francisco na TV. Patrícia se arrepende de ter acaba
do com seu relacionamento e Regina fica frustrada,
já que seu genro milionário foi dispensado. Alguns
integrantes do bolão ficam descontentes ao lembrar
o pacto que fizeram e começam a discutir. Carlos des

perta pela manhã e encontra Grace e Jorge de mãos
dadas. Francisco liga para Patrícia, que ainda hesita

para atender, mas atende porque sua mãe pede. Ela se
nega a continuar em um relacionamento e o sambista
decide ir até a casa de sua amada.

ANIVERSARIANTES .,

2/6
Adriane Vaz

Bianca N. Siebert

Edemir Rux

Emanuela de Oliveira

Estela M. Marcarine

Cássia M. Fossile Eugênio Stunmacher
Claudete Müller Flavio Vog!:
Diane K. Müller Gilberto Guths

-Diordano N.R vegini- - Gilceu O. Kowal�ki
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PARA CURTIR EM CASA

John C. Reilly, Jonah Hill
e a vencedora do Oscar,
Marisa Tomei, estrelam esta
história hilária sobre amor,
família e como cortar o
cordão umbilical. O não tão
recentemente divorciado John

(John C. Reilly) acredita que
finalmente encontrou a

mulher ideal quando conhece
a doce e sensual Molly
(Marisa Tomei). Só há um

problema. o filho de MOlly,
chamado Cyrus (Jonah Hill)
gruda na mãe como fiapos
numa camiseta e não está
nem um pouco disposto a

deixar outro homem ficar
entre eles. Os dois lutam
pelo direito de ser o homem
n° 1 da vida de Molly em um

momento mais histericamente
divertido do que o outro.

LIVRO DE EMILY GIFFIN

'O noivo da minha melhor
amiga' conta a história de
Rachel, uma jovem advogada
de Manhattan. A moça sempre
foi reconhecida por si mesma
e por seus amigos mais
próximos como 'a certinha'
e 'a boa moça', mas tudo

'

isso muda subitamente em

seu aniversário de 30 anos,
durante a festa oferecida por
sua melhor amiga, Darcy. Meio
deprimida por chegar aos 30
sem o marido e os filhos que

, imaginava ter, Rachel bebe
demais e termina a noite na

cama com Dex, seu grande
amigo de faculdade e noivo de
Darcy. O livro foi lançado pela
editora Nova Fronteira.
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AS MÃES DE CHICO XAVIER
Ruth (Via Negromonte) tem um filho adolescente, que enfrenta problemas com drogas. Elisa,
vivida pela atriz Vanessa Gerbelli, tenta compensar a ausência do marido dando atenção total ao
filho, Theo (Gabriel Pontes). Lara (lalná Muller) é uma professora, que enfrenta o dilema de uma

gravidez indesejada. Essas três mulheres se encontram quando, cada um por um motivo particular,
resolvem procurar a ajuda do médium Chico Xavier (Nelson Xavier). As Mães de Chico Xavier fecha

as comemorações do centenário de nascimento do médium mais conhecido do Brasil. Entretanto,
possui características bem diferentes dos demais filmes. espíritas que chegaram aos cinemas no

último ano, entre eles Chico Xavier e Nosso Lar. O longa estreou nos cinemas brasileiros no início
de abril. A produção tem a direção assinada por Glauber Filho e Halder Gomes. São 115 minutos de

duração e a classificação indicativa é de 12 anos de idade.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h1 O,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• As Mães de Chico Xavier (14h30,
16h40, 18h50 e 21h)
• Cine Breithaupt 3
• Rio (14h)
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (15h20, 18h20 e 21h20)
• Cine Garten 2
• Uma Manhã Gloriosa (21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45, 15h45, 17h45 e 19h45)
• Cine Garten 3
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio

(13h30, 16h10, 18h50e 21h40)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h45,
19h30, 22h10)
• Cine Garten 5
• Deixe-Me Entrar (14h, 16h30, 19h10 e 21h30)
• Cine Garten 6
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas (3D) (13, 16h, 19h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h, 15h50, 18h40 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Rio (14h30 e 16h50)
• Cine Mueller 2
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (19h e 21h45)
• Cine Mueller 3
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,
17h40, 20h e 22h)
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BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h, 19h, 22h)
• Cine Neumarkt 2
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)
• Cine Neumarkt 3
• Rio (16h30)
• Cine Neumarkt 3
� Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (13h40, 19h1 O e

21h50)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h e

22h10)
r • Cine Neumarkt 5
• Rio (14h10)
• Cine Neumarkt 5
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (16h10, 18h40 e

21h20) ,

• SalaVip
• Como Você Sabe (14h20, 19h20 e 21 h30)
• SalaVip
• Os Agentes do Destino (16h45)

Ivete quer casar
na igreja e lestar
Ivete Sangalo admitiu que pretende se

casar no religioso e fazer uma grande festa
para comemorar.A cantora formalizou seu
relacionamento comDanielCadyno dia 12

demaio. "Foi só uma cerimônia civil, mas eu
sou católica e querome casar no religioso. Por
isso, um dia desses, vai ter outro casamento!
Gostaria de fazer uma grande festa, juntar
família, amigos.Vamos ver!", disse ela.

Samambaia vai

para a Ucrânia
De acordo com a coluna Olá!, do jornal
AgoraSão Paulo, Dani Souza, aMulher
Samambaia, deve embarcar na segunda
quinzena deste mês para aUcrânia. Ela,
que deixou o programaTudo é Possível, da
Record, depois de discutir com o diretor da

atração, vai ajudar o namorado, Dentinho,
amontar a nova casa. O jogador de futebol
parte para uma temporada no Shaktar
Donetsk, no próximo dia 13.

Atriz alirma estar
com o coração leliz
AlinneMoraes; 28 anos, está realizada com
seu relacionamento com Felipe Simão, 30. Em
entrevista àContigo, que começou a circular
ontem, ela confessou: "olhemeu sorriso!
Estou namorando emuito feliz".A atriz, que
se diz bastante discreta quando o assunto é o

coração, afirmou: "não gosto de dividirminha
solidão. Gosto de estar apaixonada sempre.
Vivo intensamente todas as relações".

EIIen dança ci base de
relaxante muscular
Ellen Roche, participante do quadro
Dança dos Famosos, sofreuuma contratura
muscular na lombar. Por isso, para conseguir
entrar em cena rio próximo domingo, ela está
ensaiando a base de relaxantesmusculares.
Aatriz só-teve dois dias de repouso, já que
na semana anterior estava em São Paulo
ensaiando para "O AStro", remake da novela
de Ianete Clair que estreia em julho

BORÓSCO.O

Lázaro corre com as

gravações de novela
O ator Lázaro Ramos, que vive o design
André na novela Insensato Coração,
tem trabalhado em regime dobrado. A
intenção, segundo a coluna Retratos
daVida, do Extra Online, é adiantar as
gravações para ter alguns dias livres
quando o primeiro filho chegar. É que Taís

Araújo, grávida de sete meses, jámarcou
.

a cesárea e o casal anda ansioso pela
chegada do novo membro da família.

Ex-BBB é morto
no interior de SP
André Cowboy; do BBB9, foi assassinado com
um tiro na cabeça namadrugada de ontem,
no rancho da familia, no interior de São Paulo. I

Ele teriaouvido ruídos suspeitos e, ao tentar
descobrir o que se passava, foi alvejado.Tudo
indica que a ação aconteceuduranteuma
tentativa de assalto.Quem o encontrou caído foi

amulher, Christina Pai de quatro filhos, Cowboy
ficou confinado noBBB9 por apenas nove dias.

ri'il ARlES

•• A comunicação e a criatividade estão em evidência. O
momento é ideal para escrever, pesquisar ou exercer uma
atividade intelectual. Confie em sua intuição.

TOURO
Com Mercúrio na casa das finanças, o dia será favorável

. para planejar assuntos relacionados ao dinheiro. Você
corre o risco de deixar a vida amorosa de lado.

GÊMEOS
Sua percepção estará aguçada e será mais fácil lidar
com assuntos ligados ao entendimento, estudos e

comunicação. No amor, o clima também é de paz.

CÂNCER
Trabalhos que envolvam concentração, disciplina e

investigação têm grandes chances de sucesso. No amor,
o silêncio será seu grande aliado.

LEÃO
A comunicação com pessoas jovens e criativas renderá
resultados ao seu desenvolvimento profissional. No
romance, intensifique o diálogo e seja presente.

VIRGEM
A vid� proflsslonel requer atenção. Novos contatos e até
um curso de aperfeiçoamento são válidos. No amor, é

preciso ter cuidado com críticas.

.... LIBRA .

� Investir nos estudos, cursos e no aprimoramento surtirá
efeitos positivos na carreira. Na vida a dois, divergências
entre o casal podem gerar conflitos.

ESCORPIÃO
Discrição é a palavra chave do dia. No setor sentimental,
este é um bom momento para fazer uma surpresa e

também de ser surpreendido.

SAGITARIO
Você perceberá que o melhor caminho para resolver
os problemas é o do diálogo. No romance, evite ficar
sozinho.

CAPRICÓRNIO
Assuntos que necessitam de dedic'ação farão você se

sentir melhor. Tente ser o mais discreto possível. A vida a

dois corre o risco de ficar em segundo plano.

AQuARIO
Mercúrio está em seu paraíso astral, portanto, curta. Hoje
você vai se sentir mais jovem. Atividades intelectuais
estão favorecidas. No amor, o momento é ótimo.

PEIXES
A influência de Mercúrio mexerá com sua rotina de
trabalho. Tudo indica que ela estará mais agitada. O .

romance passará por altos e baixos.
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COMBINAÇAO
PERFEITA:
FRIO·E FONDUE
Com a chegada do frio, poucas coisas
são mais chamativas do que um cobertor
e um rodízio de fondue. RIra garàntir esse
momento especial, confira as receitas,
compre os ingredientes e vá para a
cozinha. Você não vai se arrepender.

Fondue de carne
Ingredientes:
• Ingredientes:
• 600g de filé mignon em
cubos médios

• 400 ml de óleo
• Sal 'a gosto
• Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo:
Corte a carne em cubos médios e

tempere com sal e pimenta a gosto.
Esquente uma quantidade de óleo

suficiente para encher, até um pouco
acima da metade, uma panela de
réchaud. Coloque a carne crua em um

prato de servir e ela deverá ser frita na
hora de comer, já namesa. Sirva com
molhos diversos de sua preferência.

Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o queijo tipo cottage, o cream cheese, o le).te, o vinho
branco e metade do alho. Bata até ficar homogêneo. Em uma panela, esfreque

,
'

a metade restante do alho, coloque a misturo de queijos e cqusçc em fogo
baixo, sem ferver. Tempere com sal e pimenta. Reserve. Ferva a salsicha por três
minutos e corte em rodelas na diagonal. Reserve. Em uma frigideira, aqueça
a margarina e salteie os cogumelos. Tempere com o sal e a salsinha. Em um

recipiente, acomode as salsichas e, em outro, os cogumelos e os tomates.

Transfira a mistura de queijos para uma panela·própria para fondue e sirva.

Fondue de chocolate
Ingredientes:
• 200g de chocolate ao leite em barra
• 50g de chocolate meio-amargo
• 1 lata de creme de leite
Frutas picadas (banana, morango,
uva, maçã)

Modo de preparo:
Coloque o chocolate em um recipiente
e leve ao fogo em banho-maria. Depois
que o chocolate estiver derretido,
despeje o creme de leite. Mexa bastante
o chocolate. Antes de servir, deixe as

frutas no congelador por cinco minutos.

Fondue light
Ingredientes:
• 400g de queijo cottage
• 1 embalagem de crecm cheese light ,

.112 xícara' (chá) de leite desnctcdo
• 1 colher (sopa) de vinho branco seco

• 1 dente de alho cortado ao meio
• Sal a gosto

FOTOS DIVULGAÇÃO

•Pimento do reino preta
moída na hora a gosto
• 1 embalagem de salsicha
de frango light

.

• Yz colher (sopa) de margarina: light
• 20 �nidades de chdmpignon
• Salsinha a gosto
• 20 unidades de tomates-cereja

SECRETARIA DE
ESTADO DE TURISMO,
CULTURA E ESPORTE
www.sol.sc.gov.br
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CONTRA AS ENCHENTES

Rios irão passarpor limpezageral
Equipe avalia
trechos com
maior acúmulo de
entulhos. Obras
devem começar
dentro de 40 dias

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Um mapeamento dos pontos
mais críticos dos rios de Iaraguá
do Sul começou a ser realizado
ontem por funcionários da Pre
feitura e da Fujama (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente).
O objetivo é conhecer os trechos
onde hámaior acúmulo de entu
lhos para promover uma limpeza
geral nestes locais, evitando que
novas enchentes aconteçam.

O primeiro passo para esta

ação aconteceu ontem, quando
a equipe visitou algumas pontes
do município, entre elas a Maria
Vailatti (Centro), Tavares Sobri
nho (acesso à Ilha da Figueira)
e duas estruturas próximas ao

Parque Malwee. Uma das consta-

EDUARDO MONTECINO

J
,

/

Equipe avalia situação àsmargens ela ponteMaria Vailatti, no Centro

tações foi que a maioria dos en

tulhos acumulados é de árvores

caídas, barro e areia trazidos pe
los deslizamentos ocorridos nos

. primeiros três meses deste ano.

O presidente da Fujama, Cé
sar Rocha, explica que existem

áreas na junção do rio Itapocu
com o rio Jaraguá onde o acumu

lo de material chegou a formar

pequenas ilhas. "Isso obstrui o

fluxo de água e aumenta o risco

de alagamentos", avaliou. Segun
do Rocha, a equipe pretende ini
ciar a limpeza nos locais dentro
de 40 dias, enquanto o tempo es

tiver estável - já que os meses de
setembro a novembro costumam
ser os mais chuvosos.

O secretário da Defesa Civil,
Jair Alquini lembra que a Prefei
tura também busca recursos jun
to ao governo federal para rea

lizar outras obras preventivas,
como drenagem e desassorea

mentos de rios. O investimen

to, que faz parte de um pacote
de R$ 50,7 milhões que prevê
ainda projetos em outras áreas,
está garantido através do PAC
2 (Programa de Aceleração do

Crescimento), mas não há previ
são para liberação.

Henrique Meirenes
Ex-Presidente do Banco Central do Brasil.

Tema: Economia e Negócios.

Painel Economia e Negócios:

Brasil x China: A Visão da Nova Relação
Comercial Bilateral

Sherry Turkle ,....,..
PALESTRANTE
IHTtRItACIOtW. ...

Pesquisadora e Professora de Sociologia �

do Massachusetts Institute of Technology (MID.
Doutora em Psicologia da Personalidade

pela Universidade de Harv�rd.
Palestra: Usuários ou Dependentes? O Impacto

das Tecnologias em Nossas Vidas.

Albert Fishlow
,....,..

PAlfSTRANTE
INTEmACIONAl
�Alex Atala

Fundador do Restaurante D.O.M., Chefe de Cozinha.

Palestra: A Receita de Gestão do Melhor Chefe
da América Latina.

Patrocínio

•

VIVO II
Bradesco

FUNTUR.ISMO ...,-=.:nut_ '&
........

tãEStRUTURA
, t

Economista. Brasilianista, Professor Emérito
da Universidade Columbia, de Nova York.

Palestra: O Novo Brasil.

More Aiexander
Gestor Global de Inovação da Intel Capital.
Palestra: Intel - Da Inteligência à Inovação.

Apoio Oficial Apoio de Mfdia Comunicação Organização Realização e Promoção
da Feira Organização
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Apolo

ParticIpação Especial:

Miriam leitão
Jornalista, Apresentadora e
Comentarista de Economia.

Luiz Augusto Cas'tro Neves
Embaixador do Brasil na China de 2004 a 2008
e no Japão de 2008 a 2010, Professor do
Instituto de Economia da Universidade Federal
do Alo de Janeiro.

Roberto MUani
Vice-Presidente da Comexport e Diretor Fundador
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Anltf)n�(�· EJ"r,:trn;u; dJf� C,etstro
Ex-Presidente do BNDES e Consultor Editorial
do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Um dos maiores e mais renomados encontros empresariais do Brasil.

Mário Sérgio CorteUa
Filósofo, Mestre e Doutor em Educação.
Palestra: Vida Profissional na Vida Pessoal:

A Urgente Harmonia entre o Essencial
e o Fundamental.

Ricardo Guhnarães
CEO e Fundador da Thymus Branding.
Palestra: Branding: Criação de Vaiar em

Cenários Turbulentos.

Roberto lima
Presidente e CEO da Vivo.

Palestra: Estratégias Criativas de Sustentabilidade.
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DIA DOS NAMORADOS
,

O AMOR.ESTA NO
ARE NAS VITRINES
Datamovimenta as vendas e faz bater
aindamais forte os corações apaixonados
JARAGUÁ DO SUL
.................. , , .

DEBORAVOLPI

Basta caminhar pelo calçadão
da Marechal para constatar:

a data mais romântica do ano

está próxima. Os indícios estão

nos casais de mãos dadas, que
ficam quase que paralisados em

frente às vitrines repletas de flo

res, corações e de presentes para
lá de sugestivos.

O Dia dos Namorados, celebra
do em 12 de junho, espalha amor
pelo ar. Para os pombinhos, uma
oportunidade de se declarar e para
os comerciantes, um bom motivo

para incrementar as vendas.
Juntos há sete anos, Caroline

DICAS DE PRES

de Oliveira Ribeiro, 23 anos, e

Marcos Diego Ribeiro, 24 anos,
contam que costumam come

morar a data, mesmo depois de
casados. "Somos casados, ou seja,
eternos namorados. Sempre nos

presenteamos nesta data e faze
mos algo especial", conta Caroline.
Ela ainda não escolheu o presen
te do parceiro, mas já sabe o que
comprar para não errar na esco

lha. "Ele quer um som para o car

ro, estou analisando, mas acho

que vou comprar sim", revela.
De acordo com os vendedo

res, a maioria dos casais, neste
ano, está preferindo antecipar
as compras. A procura pelos pre
sentes já começou e a expectati-

va é de um incremento em torno
,.

de 10% nas vendas, em relação
ao ano passado. "Os perfumes
são os mais procurados nesta

época. Já estamos sem estoque,
alguns estojos esgotaram", co

menta a consultora de vendas de
uma das principais redes de cos

méticos, Graziele Casteller. "O frio
tem nos ajudado.As pessoas estão
preferindo peças mais pesadas.
As botas e os sapatos fechados
tem saído bastante. Mas tem pre
sentes acessíveis a todos. Temos
desde as sapatilhas, que custam

R$ 49,90 até as botas, mais ca

ras, que custam cerca de R$ 180",
acrescenta a gerente de uma loja
de calçados, Marielene Brock.

Para facilitar a compra do
Dia dos Namorados, o comércio
fica aberto até às 17h neste sá

bado, dia 4.
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Fecomércio
• •

otimista

com a data
Pesquisa realizada pela Feco

mércio (Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo de Santa

Catarina) revela que apesar dos últi
mos sinais de retenção no consumo,
os casais não pretendem economi
zar noDia90S Namorados.

Com predomínio para as com

pras à vista (53,1%), os setores

mais beneficiados serão os que co
mercializam produtos tradicionais
deste período, como vestuário

(40,5%), perfumes e cosméticos

(21,7%), calçados e bolsas (13,4%)
e flores (8,7%). Além, é claro, do
aumento do movimento em res

taurantes, hotéis e motéis.
A estimativa de consumo é boa

para a data, com uma média de

gasto de R$ 124,70 por pessoa. Ou
tro dado relevante apontado pelo
levantamento, é que além de bons

preços, as pessoas procuram tam

bém por um atendimento diferen

ciado, dado que sugere um inves
timento maior dos empresários no
treinamento dos colaboradores.
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Lourival Karsten

Posto elétrico
Aos poucos os carros
elétricos vão ganhando
mercado nos países
desenvolvidos. Trata-se de
uma opção considerada
ecologicamente mais
correta pois reduz o volume
de emissões em centros

urbanos. Na foto um

equipamento moderno

para o abastecimento de
carros elétricos, instalado
numa área de parques na
cidade de Chicago (Estados
Unidos). Como seria de se

esperar, é um equipamento
de autoatendimento. Mais
cedo ou mais teremos de
nos acostumar com isto
também por aqui.

AMannesMangueiras eVedações, empresa situada
na cidade de Jaraguá do Sul, região norte de Santa .

Catarina, teve seu início em 2 de junho de 1991.

Atualmente, a empresa conta com um Parque Fabril
de 3.500metros quadrados, empregamais de 42 .

, profissionais e dispõe de mais de 15mil itens à

disposição dos clientes. Especializada em revenda de

mangueiras e terminais hidráulicos e pneumáticos.
Atua também na fabricação de peças técnicas de '

borracha para vedações hidráulicas e pneumáticas..

Retornando
A partir de hoje, volto a escrever

integralmente a coluna que
agora tem uma nova roupagem,
acompanhando as mudanças de
O Correio do Povo.

Superávit
A balança comercial brasileira
teve superávit de US$ 3,529
bilhões emmaio e acumulou
saldo positivo de US$ 8,558
bilhões nos cinco primeiros meses
deste ano, mostrou levantamento
doMinistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

(MDIC). Somente emmaio, com
22 dias úteis, as exportações
somaram US$ 23,211 bilhões e as

importações, US$ 19,662 bilhões.
Um ano antes, as vendas
externas se situaram em US$
17,702 bilhões e as compras, em

US$ 14,254 bilhões, resultando
em superávit comercial de US$
3,448 bilhões.

DUPLASENA
SORTEIO N° 972

PRIMEIRO SORTEIO

04 - 11 - 19 - 34 - 45 - 47

SEGUNDO SORTEIO
03 - 08 - 17 - 26 - 27 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2610

l8 - 21 - 43 - 45.- 47

DIVULGAÇÃO

Ikarstel1.@netuno.com.br

I íNDICE PERíODO

N SELIC 12% 20.ABRIL.20 1 o

D TR 0,150% l.JUNHO.2010

I CUB 1.1 03,46 MAIO.20l0

C BOVESPA ./D; -1.87% l.JUNHO.2010

.A POUPANÇA 0,6578 l.JUNHO.2010

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM; R$) 1,5940 1.5960 'IUI1,01%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5000 1.6400 .-1,32%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 'Í/iI'O%
S EURO (EMR$) 2,2822 2,2844 ,*0,05%

Conflito permanente
AABIT - Associação Brasileira Indústria Têxtil e de Confecção
- estima ql}.e as exportações brasileiras de têxteis para a

Argentina poderão ter uma queda de US$ 60 milhões em

virtude de problemas com ás licenças de 'importação cuja
emissão é sistematicamente postergada pelo país vizinho.
As licenças que deveriam demorar no máximo 60 dias
estão levando normalmente 150 dias. Este setor - cujos
problemas ocorrem desde 2005 - é apenas um dos que
estão sendo afetados pelo protecionismo argentino.Ainda
assim, o país platino continua sendo o maior importador

. de têxteis brasileiro. As relações comerciais com a Argentina
estão cada vez mais difíceis na medida em que os produtores
brasileiros são bemmais eficientes que os locais e por isto

conseguem tomar o mercado.

Dez países
mais verdes
As universidades
Columbia eYale dos
EUA desenvolveram um

ranking denominado
EPI (Environmenatal
Performance Index),
que verificou o

desempenho ambiental
de 163 países segundo
25 indicadores. A lista
traz algumas surpresas
significativas. Confira
a lista: Islândia, Suíça,
Costa Rica, Suécia,
Noruega, Ilhas Maurício,
França, Áustria, Cuba e

Colômbia. Certamente
trata-se de uma lista

sujeita àmuitas
discussões.

Banco postal
o braço bancário da Caixa passará a ser operado a partir de
Iode janeiro de 2012 pelo Banco do Brasil, por um prazo de
cinco anos. O serviço estava sendo operado pelo Bradesco
desde 2001, que pretendia continuar executando, luas a sua

oferta foi superada pelos R$ 2,8 bilhões do Banco do Brasil

que pretende com esta operação ter pontos de atendimento
em todos os municíplos brasileiros. O valor a ser pago poderá
subir caso os objetivos traçados em conjunto sejam atingidos.
Omercado não gostou da operação pois as ações do banco
estatal recuaram 1,59% após o anúncio da operação.

I

Chalé Imobiliária
Chega aos 29 anos de existência aquele que é uma das mais expressivas
imobiliárias da região, oferecendo ampla gama de serviços. A Chalé
administra ampla lista de imóveis para locação o que faz dele um dos

endereços mais procurados quando se deseja alugar um imóvel.

-Olimpíada do Conhecimento
deve reunir 120 estudantes
Os avaliadores-líderes das 30 ocupações da etapa estadual
da Olimpíada do Conhecimento 2011 estão reunidos em

Florianópolis para discutir os critérios de julgamento dos

competidores: O evento deverá reunir mais de 120 estudantes
do Senai, que vão disputar as medalhas e a habilitação para a

disputa da vaga para a fase .nacional, Depois podem chegar ao
Torneio Internacional de Formação Profissional - World Skills.
AOlimpíada do Conhecimento Estadual será realizada de 19

a 21 de outubro, durante oSenai CasaAberta, com as provas
distribuídas em várias cidades do Estado. Uma das mudanças
do regulamento para a próxima edição será a habilitação dos

pois primeiros colocados, desde queo segundo fique a até
10 pontos percentuais do campeão para a disputa da vaga
catarinense na etapa nacional.

Mediação e

arbitragem
Com o objetivo de sanar
estas dificuldades e capacitar
profissionais de diferentes

áreas, a Câmara de Comércio
e Indústria Brasil Alemanha
de Santa Catarina promove,
em Blumenau, a palestra
Mediação e arbitragem:
alternativa para solução
de conflitos empresariais.
Durante o evento, que
acontece no dia 9 de junho,
às 19h, o palestranteValmir
Pedro Cardoso apresentará
alternativas para a resolução
de problemas de forma
extrajudicial, os diferentes
aspectos relacionados ao
tema e como aplicá-los no
dia-a-dia das organizações.

Comércio
eletrônico
Com a popularização do varejo
online, muitas lojas já existentes
no mercado decidiram por
adaptar suas vendas também
para o mundo online. Além de

conquistar clientes por todo
território nacional, o e-commerce
também contribui para as vendas
da loja física. Aliadas, as duas
versões podem trazer um'alto
retorno além de aumento no

canal de vendas da empresa. O
e-commerce tem a capacidade
de difundir e divulgar de forma
mais efetiva um negócio. Uma
loja de pequeno ou médio porte
é facilmente conhecida em sua

.

região. Esta é uma das opções a

serem estudadas por quem deseja
ampliar seus negócios.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PARAJASC

MariaHelena em busca do ouro
Região terá 75 paratletas no maior evento
paradesportivo do país que começa hoje
VALE DO ITAPOCU

TITAPRETTI

Nem mesmo o frio intenso do
Extremo Oeste, previsto para

este fim de;' semana, é capaz de
desanimar a nadadora paratleta
Maria Helena Eggert. Entre os dias
2 e 7 de junho, ela participará do
70 Parajasc (Jogos Paradesportivos
de Santa Catarina), representando
Guaramirim junto com outros 19

atletas da cidade, que competem
no atletismo e na bocha.

Maria Helena competirá nas

modalidades: 50m livre, 100m li
vre e 50m costas, pelas categorias
sete e oito. Numa escala de dois
a dez, quanto menor o número,
maior é a deficiência apresenta
da. Acostumada a participar de
maratonas de longas distâncias
no mar, Helena teve de intensifi
car os treinos para competir nas
piscinas, onde o que conta' é a

velocidade. Segundo ela, o even

to será mais uma oportunidade
.. para superar os desafios. "Venci o

medo e aprendi a saltar da borda
da piscina. Faço o que eu amo e

nadar me traz um novo sentido à
vida. Por isso, vou dar o meu me
lhor para trazer o ouro para Gua

ramirim", garantiu a nadadora.
Além de Guaramirim, Iàraguá '

do Sul também estará represen
tada por 55 atletas, que compe
tirão nas modalidades: atletis

mo, bocha, futsal, tênis de mesa

e xadrez. Os atletas fazem parte
das equipes ASJS, Apae e Ajadefi,
apoiada pela FME.

O Parajasc é considerado o

maior evento paradesportivo do

país, em número de participantes
e por reunir os quatro segmen
tos: deficientes físico, intelectual,
visual e auditivo. Cerca de 2,5 mil
atletas de 63 cidades do Estado

competirão nas modalidades:

atletismo, basquetebol, bocha,
ciclismo, futsal, goalball, natação,
tênis de mesa e xadrez. A abertura
dos jogos acontece hoje, às 18h, na
Praça Walnir Bottaro Daniel, em
São Miguel do Oeste.

o (tUtBEU)

Esta é a quinta vez que paratleta de ,�uaramirim participa do Parajasc

Strasbourg
www..$trosbourg ..com.br
I •

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Blumenau (47) 3331-4500
Rep. Argentina, 2077
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AUTOMOBILISMO

Cristiano Rosa defende liderança
Piloto viaja para
Curitiba hoje onde
disputa no fím de
semana a 3a etapa
do Brasileiro de
Velocidade de Terra

GUARAMIRIM

GENIELLI RODRIGUES

Há cinco anos participando
do automobilismo de terra

em Santa Catarina, em 2011, o

piloto de Guaramirim, Cristiano
Rosa, resolveu arriscar no cená
rio nacional. O que no início era

para ser apenas teste virou coisa
séria. Em sua primeira partici
pação no Brasileiro, Rosa está
na liderança da categoria Tu
rismo 1600 e viaja hoje à noite

para Curitiba onde participa no

fim de semana da 3a etapa do

Campeonato Brasileiro de Ve

locidade de Terra, no autódromo
de São José dos Pinhais.

Rosa tem 66 pontos, 17 amais

que o segundo colocado Lucas

Brusque(47) 3355-4500
Praça Vicente Só} 7

DIFICULDIlDE Rosa venceu as duas últimas provas e prevê duelo duro com�ense

Bornemann, adversário que é de
natural de Curitiba e, segundo
Rosa, será bastante difícil batê-lo
dentrode sua casa. "Será compli
cado, mas vamos tentar fazer um
bom acerto no carro e andar na
frente na casa dele (Lucas)", avi
sou o piloto, que compete com o

apoio da Gaboardi Palitos Den

tais e Dipil indústria Química e

em 2008 foi campeão catarinen
se da modalidade.

nense de Automobilismo de

Terra, quatro pilotos da região
esquentaram os motores em

Ascurra no fim de semana pela
quinta etapa. O destaque foi

para Nono Klitzeke, que ven

ceu a Mini Formula Tubular A e

agora ocupa a primeira coloca-

Catarinense

Pelo Campeonato Catari-

Itajaí (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis) 3200

Rio do Sul (47) 3522-0686
AL. AristiLiano Ramos} 1595

Faça revisões em seu ..
veículo regularmente.

- "..." " .. � .... II''''. . 1[1 " ..

ção da categoria com 33 pontos.
Pela Stock Car Opala A, Alessan
dro Coelho ficou em oitavo na

prova e está na vice-liderança
com 44 pontos. Pela Marcas A,
Alexandro Spezia caiu uma posi
ção, pois não participou da etapa,
e está .na quarta colocação, com
33 pontos. Vini Cardoso também
não participou dos pegas em As

curra e ocupa a sétima posição,
com 15 pontos. A próxima etapa
do Catarinense será nos dias 11 e

12 de junho, em Ioaçaba,

PEUGEOT
MOTION & EMOTION
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Santos lutará pelo
trí da Libertadores

CLASSIFICADO

Mais uma vez esse ano, o Paraguai foi palco
de festa para o Santos nesta Taça Libertadores

DA REDAÇÃO
......................................................

AGENCIA ESTADO

A pós renascer emAssunção na pri
rLneira fase do torneio, o Peixe em
patou com o Cerro Portefio por 3x3,
nesta quarta-feira, no estádio Pablo

Rojas, e vai buscar o tri para encerrar
um jejum de quase 50 anos- na com

petição. Pela sétima edição conse

cutiva, a final do torneio continental
terá um brasileiro.

Neymar, alvo de violência no jogo
do Pacaembu, sofreu falta na esquer
da e a arbitragem marcou, Elano co

brou fechado na cabeça de Zé Eduar

do, que desviou de cabeça, logo aos 2

minutos, e abriu o placar. O atacante,

que deixa o Santos' após a Liberta
dores para atuar no Genoa, da Itália,
não marcava havia 14 partidas.

Com o banho de água fria, ape
nas a organizada do Cerro Portefio

manteve o canto nas arquibancadas.
O técnico Leonardo Astrada sentiu o

golpe e, aos 10 minutos, colocou Itur
be, promessa do futebol argentino de

apenas 17 anos. Aos 27, porém, uma
falha bisonha de Barreto ampliou a

vantagem santista. Em bola cabece
ada para trás pela zaga, o goleiro do
Cerro Portefio tentou sair de soco e

errou. A bola tocou caprichosamente
na trave antes de entrar.

Aos 31 minutos, a esperança pa
raguaia renasceu em gol de cabeça

Vasco venceCoxa
e se aproxima de
título inédito

marcado por César Benítez, aprovei
tando a jogada forte do time para
guaio pelo alto. "Si, se puede", gritou
a torcida paraguaia. 'Quando as coi
sas pareciam se complicar, Neymar
apareceu. Aos 46, o atacante mostrou

porque não se pode dar espaço a um

craque. Na esquerda, o camisa 11 re

cebeu livre, avançou, c.ortou o zaguei
ro e, com tranquilidade, chutou ras

teiro para fazer o terceiro gol santista.
No último lance do primeiro tempo,
até a torcida paraguaia sabia que o

duelo estava liquidado.
Na segunda etapa, o silêncio nas

arquibancadas só foi quebrado aos

15 minutos, quando Lucero acertou

bonito chute para diminuir. O gol de
empate do Cerro veio aos 3�, quan
do Fabbro fez bela jogada e, em um

chute indefensável, fez explodir o'

estádio. No entanto, a reação termi
nou por aí.

Diante de 21 mil torcedores, o Vasco deu o

primeiro passo, nesta quarta-feira, para con

quistar um título que falta em sua gloriosa
galeria. Derrotou o Coritiba por 1xO, em São

Ianuárío, e agora vai ao estádio Couto Pereira,
emCuritiba, 'napróxima semana, podendo em
patar ou perderpor um gol a partir de 2x1 para
levantar a Copa do Brasil pela primeira vez em

sua história. OVasco não perde há 20 jogos. Aos
paranaenses resta vencer em casa por dois ou
mais gols de diferença.

"É uma boa vantagem. Sabemos da dificul
dade que foi o jogo. Agora vamos para lá para
jogar da maneira que eles jogaram aqui, fecha
dos, buscando os contra-ataques", disse Diego
Souza. "Não tem nada decidido. Sofremos a

derrota, mas é um resultado completamente
reversível", avaliou Rafinha, do Coritiba.

O gol aconteceu aos cinco minutos da etapa
complementar, quando Allan cruzou da direita e

Alecsandro se antecipou àmarcação para cabecear
no canto de Edson Bastos. Bonito gol do atacante,

que havia feito um primeiro tempo apagado.
Os minutos finais foram arrastados. Os pa

ranaenses se deram por satisfeitos com a derro
ta mínima e os vascaínos se saciaram por ven

cer em não sofrer gols.

DIVULGAÇÃO FOTOCOM,NET

I
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COMEMORAÇÃO Jogadores do Vasco festejam o gol de A1eCsandro (C) e a vitória diante de 21 mil torcedores no jogo de ida da 6naI da Copa do Brasil

Tudo indicavaparaumavitória

surpreendente da ADJ /FME sobre
o Rio do Sul, líder da Divisão Espe
cial do Campeonato Catarinense,
mas o jogo terminou em um emo

cionante empate de 4x4.

ADJ/FME vai aRio do Sul e arranca empate
do Itajaí fez o quarto gol. Faltan
do quatro minutos para o fim do

jogo, a ADJ descontou com Feli

pe e quando faltavam ?O segun
dos para o fim da partida, Cani
empatou. ·"A equipe melhorou

, �.. . .- ,

.... �) I _ '" ... � .4 J.:'.... � I

.. I( IJ.. J to. I � ..
, rJ � r

... I"'i r

I

� �J ',

muito no decorrer do campeo
nato", comentou o técnico Rena

toVieira. O próximo jogo do time
jaraguaense será na quarta-feira,
8, em Blumenau, contra a AD

Hering, às -20h; . .. ,

L " I •
,

-, '.. ' '," 4 � ... � I, .. �. ', • f.' �
. ':.. ', ,". ;. � '.''''

..
I , , ,

Iá nos três primeirosminutos,
a equipe jaraguaense vencia por
2XOi com dois gols do estreante

Dian. Mas em pouco mais de um

minuto, o panorama mudou e

Rio do Sul empatou o jogo, com
j 'J J " j

1 : " I;
� t � I; � ; . �; !»

.,

gols de Juan e Rafinha. No fim do

primeiro tempo, a ADJ cometeu
a sexta falta e, numa cobrança de
tiro livre, Café virou o jogo.

A situação piorou no segundo
tempo, quando a equipe do Vale
11.IJ.,IIII.I.II.lf.�.t4 l'f""""I'.,.
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JAIJAVA,RÁ SUSPENSO

Boates são fechadas por 20 dias
Locais devem se adequar para garantir
a segurança dos frequentadores
JARAGUÁ DO SUL
................................................................

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Um levantamento realizado
há poucos dias pelo delega

do Adriano Spolaor apontou que,
nos dois últimos anos, foram re-

. gistradas nas proximidades do

Chopp & Club, no bairro Água
Verde, e do Líder Club, no bairro
Vila Lalau, pelo menos 40 ocor

rências policiais relacionadas
a brigas, porte' de arma, posse
e uso de drogas, tentativas de
homicídio e homicídio. O caso

mais recente foi o assassinato
do jovem Rafael Sant'Ana, de 18

anos, espancado e esfaqueado
namadrugada do dia 7 de maio,
em uma rua ao lado do Chopp
& Club.

O resultado do dossíê foi en

tregue na última sexta-feira ao

delegado regional Uriel Ribeiro,
que ontem decidiu por suspen
der os alvarás das duas casas por
20 dias, para que sejam realiza
das algumas reformulações nos

locais, de forma a garantir a se

gurança e integridade física dos

frequentadores.
"Os proprietários terão este

prazo para nos apresentar um

projeto de reestruturação dos

clubes, principalmente no que
diz respeito ao controle sobre o

consumo de bebidas alcoólicas

por parte demenores dentro des
tas casas e a segurança nos esta

cionamentos e no entorno das
boates. No Líder, por exemplo,
o estacionamento é todo aberto,
o que facilita o uso e o tráfico de

drogas ", comenta Ribeiro.
De acordo com o delegado

regional, os dois estabelecimen
tos estão funcionando dentro da

legalidade e se mantêm em dia
com os tributos fiscais. Os pro
prietários do Chopp & Club e do
Líder Club não foram localizados

pela reportagem do O Correio do

Povo, mas segundo Uriel Ribeiro,
os empresários demonstraram

interesse em se adequar às exi

gências da Polícia Civil.

MARCELE GOUCHE

Chopp " CIub, 8S$im como o Líder qub, precisarão real;?ar adequações

Princípio de incêndio será investigado
A Polícia Civil vai investigar as

causas de um incêndio que des
truiu a parte superior de uma casa

abandonada na rua Padre Pedro

Francken, ao lado do terminal ur

bano, no Centro, na madrugada de
ontem. O caso foi comunicado aos

BombeirosVoluntários às 3h50 e fo
ram necessários quatromil litros de
água para controlar as chamas.

De acordo com os bombei

ros' a casa não tem rede elétrica.
I

o que elimina a possibilidade de

um curto-circuito no local. "O
incêndio tanto pode ter sido cri

minoso quanto um acidente. Al

guém pode ter jogado uma ponta
de cigarro acesa, por exemplo,
mas isso as investigações é que
vão dizer", comentou um inte

grante da equipe dos bombeiros

que atendeu a ocorrência.
O imóvel, que está na lista de

tombamento do Patrimônio Histó
rico da FundaçãoCultural, é conhe
cido ponto de uso e tráfico de dro-

gas, e também tem servido como

alojamento para alguns moradores
de rua. Ninguém ficou ferido.

FALECIMENTOS

Faleceu no dia 1/6 Adejaime Reitz

com idade de 50 anos, o sepulta
mento sérá realizado hoje ás 9 ho

ras, saindo o féretro da Capela Mor

tuária da Vila Lenzi, em Jaraguá do

Sul, seguindo após para o cemitério

Municípal-da Vila Lenzi.

CAIXAELETRÔNlCO

Dupla presa ao

tentar furtar

Na noite de terça-feira, dois
homens foram presos quando
tentavam arrombar um caixa

eletrônico no auto-atendimento
da Caixa Econômica Federal

que funciona anexo àPrefeitura.
De acordo com informações da
PolíciaMilitar, Davi Carvalho,
27 anos, e José Orlei, 33 anos,
foram surpreendidos por uma
funcionária da administração
municipal no momento em
que usavam ummaçarico para
arrombar o caixa, por volta das
22h30. O fato foi comunicado à
PolíciaMilitar, que avistou dois
suspeitos deixando o local em um

Pólo. Nomomento da abordagem
foiconstatado que Davi Carvalho

já possuíamandado de prisão em
aberto por furto. Os dois foram
encaminhados à delegacia e

depois ao presídio. O automóvel'
foi recolhido.
O delegado de plantão; Marco
Aurélio Marcucci, que atendeu
a ocorrência, informou que no
local havia várias ferramentas
abandonadas pelos bandidos
mas, segundo ele, não há indícios

,
de que eles furtaram dinheiro.

I ,

AGRESsão

Suspeitos
vão depor
amanhã
o delegado Marco
Aurélio Marcucci marcou

para amanhã, às 15h,
o depoimento de dois

suspeitos de agredir
a costureira Claúdia
.Prancielen de Andrade
Borba, na madrugada
do últimO,dia 30 de

abril, nas margens da
BR-280, bairro Água
Verde, proximidad�§ do
<Bhopp 8l'€I�b, de ontle
amulher de 27 anos
havia acabado de sair.

II ,!rU�)o:v.
' e 1,9. an9�i(�%

"eumm deldaâe'
são suspeitos de terem
jogado a vítima dentro
de uma vala de esgoto.
A mulher residia em

Corupá e morreu 13

dias após ser agredida.
I Além do envolvimento

dos rapazes no caso,

a polícia também -

investiga se houve

negligênciamédica.
.11 4 I
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www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 4732746000 Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

QUERENDO PERDER UNS QUllINHOS?
A flm1áeia,de mfpufaÇ,io EJikibrio traz fórmulas exe_as para quem quer perd r peso com saúde.,

'.'.'1,WO.ISrs,
AUIIIIA, IA, aUEIMA, DE GORDURA, E "HIIl: o 'PEmE!
AI ftlíwim�( gibaflemsis é uml frtoterápf&O 000.(110, do carOÇOI da manga africana7 que ajuda a pro ongar a

sem;,açã(!)l de: iat,.4fatd�:" dfmimli OI ap�ie e! 1,31: com que a inggsta alimentar seja menor.
As fillltréB f!Jfíael11�eS; fil'a( f,fr&lb dbrntimlernl a fume e! estimufam o funcionamento do intestino., Também possui
fi:�o1i1lT,:(1)mem1!es de açáDl r,�1Irt:a11 OOr se� ajo€fam na q�eíma de gorduraf prinCipalmente na região abdominal.
�I�m• al�(lfaf[ 1!f([11 emagltecimemtD e amIlrofe de p.61, Estudos oompnwaram que a irvingia gabonooses
aj��'éal m� ,gmtrflJ� de; iaipf(lj1gmQs,� fe�wiOOo, (jl colestefc' lDl e trigJieerídeos emelhofando os' níveis, do
fi:l\Ú�$te)tm1!Hill" aisiml�'0mo�e.� es I1fw'eis de ;içose, 001 sangue,.,

t*(Cgtftial (i)i lm1e�l!J(!)ff$lil'itQI e; amOOlfa1 ma q�ima de: gDfdlfial!
(()) (frflalli me: Cátt�amm, é; mm am�fuJ�f€falllte. tíft'Ol em�al3 e�mega 6,. Atuá bfoqueando a ação
clat emllifml'a! ILlPl. «uesl!l�f,fsCiW!li llle1u af,ma7e'Mam_o, €fe gmidvtía)� OOri�oo assim o'

�Ii;;Imi6m'llml ia], llJ�iJiilar ()lI ,st(!)Q!lel d�\ g�fI'fIif,a já�f*mte ,QJmO 'fnme, de energia, gerando a
€1lRiml1Q'(i,J�� li1lJ�fie;e €qJlJ�iAn� €fI: !i1(!)fd�nra).
lBt'mef&i;si Q� Ól�l) d� C�m'((),:
-1�jl!Jj�11" 111'allltrail Q�, ILPlL (��ma U,asf, 1,oflJtítiltéftat respcmfáfet pelo, amento das
€íllaf�ij;* i.(!j�l1aJ m�1 €�(tPeJ�I.,
..�,efettat 01 MetattJ01ismnll)l "

-A:jJald� mal dUlai�ãl)lf cf((i$lljp'Í,g�Sf' �e.çãCJI ácJ, Cefttfile; e. da SOf.a loeartzá�
..IDilimimmti ai,_aI,* (C'(iJ1�&fel(!)�" J1l0�:tian�a @�ma, iml1mfGgioo ti tem
�lit'l)@memgldl$ aml�imfJ�mlI:a�émal"
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