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,QUANDO CAMINHAR V,IRA UMA AVENTURA
problemas. Em pleno centro de

Iaraguã doSul nãú é difícil en�ontra:r
passeios que são verdadeiros

, obstãeulesao'direitowde ir e Wr.. .:

GRUPO DESENVOLVE CAMPANHA PARA
conscientizarmoradores soBre a
importância de realizar amanutenção e

o conserto das'€alçadas.ql1e',�preseVtam.
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-Segundo a Polícia Militar, fo- em oito tipos de ocorrências rios de alguns estabelecimen
ram 275 registros em abril ligadas ao consumo de álcool, tos com mesas nas calçadas
contra 223 em maio, quando como lesão corporal, danos conseguiram autorização da

legislação jáhaviaentrado em ao patrimônio e perturbação Prefeitura para comercializar

vigor. Queda foi constatada do sossego alheio. Proprietá- bebidas ao ar livre. Página 7
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MUDA ç
Berloldi deixa
o PMDB e deve
ir para o PR.

Página 4

PATRÍCIA
MORAES

DESDE 1919

Política de
controlepode
termudanças
PRE EITUR MODERNI

tratamento de animais de rua,
mas entidades reivindicam

ações commaior alcance.

Proposta tramita naCâmara
deVereadores. Página 23
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A discussão em torno da emenda que fa
rlculta à Câmara Municipal aumentar o
número de vereadores a partir da próxima
legislatura está permitindo que a comuni
dade conheça os reais interesses de grupos
políticos muito mais preocupados com as

suas articulações do que com os anseios da
maioria da população.

Fica evidente que estes grupos não estão
sensíveis àsmanifestações que vêm sendo CO,

locadas pela opinião pública, através da im
prensa ou de opiniões de diversos segmentos.
da comunidade. Naaudiênciapública realiza
da para tratar do assunto ficou visível o senti
mento dos eleitores do quanto � inoportuna
essa manobra, ainda que possibilitada pela
legislação vigente, se considerarmos a difi
culdades de recursos do município diante de
carências em várias frentes.

O que se percebe é que os partidos ten
tam confundir a comunidade com o argu
mento vazio de que o aumento do número
de vereadores é compulsório e que não im

plicaria em aumento de despesas no. orça
mento. Iludem a população, pois o maior
número de vereadores certamente implica-

; f

L

colocadas a público não retroaja e que os

parlamentares que buscam o resgate da ati
vidade pública confirmem a credibilidade

que se espera deles.
Manter o atual número de cadeiras, sem

faixas intermediárias, comprovando as suas

capacidades de atuar com lisura e indepen
dência, é a única forma da atual bancada
contrariar o pensamento que a sociedade tem
em relação à atividade política hoje em nosso

país. É oportunidade ímparde deixarem o seu

legado nos anais destaCâmara deVereadores,
se posicionando em sintonia com o nível so-

cioeconômico da nossa cidade; privilegiando
a eficiência e a moralidade, segundo a máxi
ma de "fazermais commenos".

Qualquer outro argumento é evasivo e/ou

oportunista. Que contraria o sentimento cole
tivo e jogapor terra as reais intenções de quem
se propôs a atuar pelo interesse comum, pela
elaboração de leis e pela fiscalização dos atos
do Executivo com independência e responsa
bilidade no uso do dinheiro público.

_

Na próxima semana a sociedade terá a

resposta e saberá a diferença entre idealis
mo e oportunismo. -.

DO LEITOR

I

Tenho por hábito caminhar toda manhã
e vejo com satisfação a volta de passari

nhos como canarinhos, e até a quase extin
ta coleirinha. Essa volta pode ser creditada
em parte ao Moacir quando na prefeitura, .

proibiu o uso de venenos, que chamamos
modernamente de defensivos. Mas sem

pre tem os que não assimilam o benefício
destas medidas e insistem no us.o da capina
química em suas empresas e até em seus

jardins de casa. Na empresa exibem o ISO

14000, empresa ecológica e parceira da na-

rá emmaiores gastos com a estrutura do Po
der Legislativo, que sequer dispõe de espa
ço físico para essa ampliação, sem falar na
necessidade de contratação de assessores e

com outras providências.
Preocupados tão somente com o que

podem ganhar em cargos e composições
políticas, esses dirigentes que insistem em

argumentos pífios e ignoram aspectos de
moralidade e ética: Definitivamente, cami
nha-se para uma situação de perda absolu
ta de credibilidade, contrastando com valo
res morais que sempre estiveram presentes
na nossa coletividade.

Num momento em que podem ser "di
ferentes" frente ao que assistimos estar

recidos no ambiente político nacional, os

nossos representantes políticos ainda de
monstram não saber o real sentido de seu

papel social, se apegando a orientações de
institutos corporativistas.

O que se espera para a sessão a realizar
se no dia 9 de junho próximo, quando a

proposta deverá ser definitivamente vota

da, é de que o bom senso prevaleça, Que
a lucidez demonstrada nas manifestações

tureza. Não seria só isso, poderíamos desfiar
um rosário de agressões ao meio ambien
te todos os dias. Se não temos condições
ainda de entender todos os benefícios
dessa proteção ambiental, que tenhamos
ao menos um ponto de partida. A Alema
nha fecha:até 2022 todas as usinas nuclea
res no país. Já pensaram se tivéssemos no
Brasil e em Iaraguá um PartidoVerde?

Charles lIamack,
representanteco�

WEG EQUIPAMENTOS ELET�ICOS S.A.
GRUPOWEG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ sob nO 07.175.725/0001-60

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, '3.300 - 1° andar - CEP 89256-600 - Vila Lalau

Jaraguá do Sul - Estado de Santa Catarina - NIRE N° 423 000 3000 7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 194
Aõs vinte e seis dias do mês de abril de 2011, reuniram-se na sua sede social,
por convocação do Presidente, SrD Décio da Silva, os membros do Conselho de

Administração, que deliberaram, atualizar e ratificar, para todos os fins de direito,
os dados das filiais da empresa WEG Equipamentos Elétricos S/A CNPJ nO
07.175.725/0001-60 abaixo re.lacionadas: • CNPJ sob nO 07,175.725/0002-40. Nire
n° 4290070440-8, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n° 3.300, Sara A,
Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá "do Sul/SC .• CNPJ sob nO
07.175.725/0003-21. Nire n? 4290070441-6, endereço Rua Venâncio da Silva Porto, nO
399, Sala A, Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do Sul/SC .

• CNPJ sob nO 07.175.725/Ó004-02. Nire n° 4290070442-4, endereço Rua Rosa Orsi

Dalçóquio, nO 100, Bairro Cordeiros, CEP 88311-720, na cidade de Itajaí/SC .• CNPJ
sob n? 07.175.725/0005-93. Nire n° 4290070443-2, endereço Rua Venâncio da Silva
Porto, n° 399, Bloco B, Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do
Sul/SC .• CNPJ sob n? 07.175.725/0006-74. Nire n? 4290070444-1, endereço Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, n? 3:000, Sala C, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na

cidade de Jaraguá do Sul/SC .• CNPJ sob nO 07.175.725/0007-55. Nire nO 4290070445-
9, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nO 3.000, Bloco D, Bairro Vila Lalau,
CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul/SC .• CNPJ sob n° 07.175.725/0008-36.
Nire nO 4290070446-7, endereço Avenida Prefeito. Waldemar Grubba, nO 3.000, Sala
E, Bairro Vila Lalau, C6P 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul/SC.• CNPJ sob
nO 07.175.725/0009-17. Nire nO 4290070447-5, endereço Avenida Prefeito Waldemar
Grubba, nO 3.000, Bloco F, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do
Sul/SC .• CNPJ sob n? 07.175.725/0010-50. Nire nO 4290070449-1, endereço Avenida
Prefeito Waldemar Grubba, nO 3.000, Bloco H, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na
cidade de Jaraguá do Sul/SC .• CNPJ sob nO 07.175.725/0011-31. Nire nO 4290070450-
5, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nO 3.000, Sala I, Bairro Vila Lalau,
CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul/SC.• CNPJ sob n? 07.175.725/0012-
12. Nire nO 4290070451-3, endereço Rua Venâncio da Silva Porto, n? 399, Bloco C,
Bairro Nova Brasília, CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do Sul/S'C .• CNPJ sob
n° 07.175.725/0013-01. Nire n? 4290070452-1, endereço Rua Venâncio da Silva Porto,
nO 399, Sala D, Bairro Nova Brasília,' CEP 89252-230, na cidade de Jaraguá do Sul/
SC .• CNPJ sob nO 07.175.725/0014-84. Nire n? 4290070454-8, endereço Rua Doutor
Pedro Zimmermann, n° 6.751, Bloco A, Bairro Itoupava Central, CEP 89068-001, na

cidade de Blumenau/SC.• CNPJ sob n? 07.175.725/0015-65. Nire n? 4290070455-6,
endereço Rua Doutor Pedro Zimmermann, n? 6.751, Bloco B, Bairro ltoupava Central,
CEP 89068-001, na cidade de Blumenau/SC.· CNPJ sob n° 07.175.725/0016-46. Nire
nO 4290070448-3, endereço Avenida Prefeito Waldemar Grubba, nO 3000, Sala G,
Bairro Vila Lalau, c8P 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul/SC.• CNPJ sob n?
07.175.725/0024-56. Nire n? 3590298503-4, endereço Avenida Coronel Quito Junqueira,
n? 499, Bairro Campos Elíseos, CEP 14085-620, na cidade de Ribeirão Preto/SP. • CNPJ
sob nO 07.175.725/0026-18. Nire nO 3590298506-9, endereço Avenida Moema, n? 862,
Bloco A, Bairro Indianópolis, CEP 04077-023, na cidade de São Paulo/SP. • CNPJ sob
nO 07.175.725/0027-07. Nire nO 3590298502-6, endereço Avenida Moema, nO 862, Sala
F, Bairro Indianópolis, CEP 04077-023, na cidade de São Paulo/SP. Nada mais havendo
a tratar, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou a reunião.
Jaraguá do Sul(SC), 26 de abril de 2011. A presente ata está lavrada às páginas 78
e 79 no livro de Atas do Conselho de Administração n? 04, registrado FIa JUCESC
sob n? 09/407091-1 em 15/12/2009 .. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de

Administração. Miriam Voigt Schwartz. Vice-Presidente. Martin Werninghaus. Membro.
DÉCIO DA SILVA Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO,
ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/05/2011 SOB N°

2Q1112681,76 Protocolo: 11/126817-6, DE 24/05/2011 Empresa: 42 � 0.0030007 WEO
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A - MARIA DILMA KOERICH - SECRETÁRIA GERAL.
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SERA UMA INDIRETA?

Já houve um tempo em que fiz beicinho
para a autoajuda. Até que um amigo

me fez ver que é tolice jogar pedras nela
como se ela nos fosse uma sentença a

que não pudéssemos escapar. O amigo
me fez ver que lauto' é próprio, pessoal,
quer dizer, autoajuda é uma ajuda que
faço amim mesmo ...

De nada adianta, por exemplo, eu lhe
sugerir daqui, leitora, leitor, que faça isso
ou aquilo,' que sua vida pode ficar me
lhor se você seguir o caminho da direita
e não o da esquerda ... De nada vai adian
tar. Quem vai pôr, ou não, em execução o

conselho é você.

Digo isso pensando numa frase que

HORROR
Ouça esta manchete, não é nova,

mas ouça: - "Pela 1 a vez, OMS liga ce

lular a possível efeito cancerígeno': Bo
las, os celulares sá não foram proibidos
porque contam com o poder econômico,
pesado. Só por isso. Mas que colocar um
celular no ouvido é como enfiar a cabe

ça num micro-ondas, sem dúvida...

acabei de ler e que me aconselhava, toda
vez que eu especular sobre o meu futu

ro, que avalie o meu presente.' Será isso

autoajuda? E será, por acaso, errado esse

conceito? Claro que não. O. meu futuro

será, sim, o meu presente alongado ...
Agora, a grande questão é avaliar o

meu presente, entendê-lo como resul
tado do meu passado, do meu habitual
modo de pensar. Eu mesmo vivo dizendo

que se mudarmos os nossos pensamen
tos, mudaremos as nossas palavras. E de

pois delas, as ações, os hábitos, o caráter
e, finalmente, o destino. Tudo a partir do
"singelo" ato de pensar.

O diacho é mudar os pensamentos,

QUEM É?
Ainda estou esperando pela

denúncia do nome do médico

(médico?) que assinou as crimi
nosas aposentadorias por invali
dez permanente de espertalhões
que nunca foram inválidos, não
pelo menos para pegar dinheiro
indevido do Estado...

DO LEITOR
-

LISAÇAO

Como estudante venhomostrar

aquiminha preocupação com
tudo que está acontecendo no

setor de educação. Os estudantes
sabem que o salário de um pro
fessor da rede de ensino de Santa
Catarina é baixo e as escolas não
estão bem estruturadas para rece

bê-los, não é o caso da Escola He
leodoro Borges, onde estudo, mas
existem outras escolas da rede ca

tarinense que sofrem com o total
descaso do governo. Exemplo dis
so é a Escola Lauro Zímmermann
de Guaramirim, que somente no

começo desse ano letivo foi inter
ditada duas vezes e os mais de mil
alunos tiveram de ser transferidos
ou submetidos a estudar em situ

ações precárias.
Essa semana, os estudantes 3°

ano da escola Heleodoro Borges
paralisaram as aulas, isso em for
ma de protesto por conta de tudo

que está ocorrendo com a educa

ção no Estado. Confessa que nós

alunos fizemos uma paralisação
ilegal, mas se existe algum res-

FALE CONOSCO

ponsável por-isso é a situação em

que se encontra a área de educa

ção com professores mal pagos e

carregados de trabalho.
Registro minha indignação

com o fato da diretora da esco

la argumentar que o dia perdido
com a paralisação dos alunos será

reposto 'nas férias de julho. A pa
rada foi em prol das melhorias

para os professores e para unida
de escolar. Não posso deixar de
lembrá-los que os alunos não ne

cessitam de um piso salarial, mas
precisamos de qualidade no ensi

no, uma boa estrutura na escola
onde estudam e acima de tudo
conhecimento. A luta para o reco

nhecimento dos professores não é
de hoje. Já pararam para pensar?

Médicos, biólogos, químicos,
arquitetos não nasceram saben
do tudo. Todos eles passaram pe
las mãos de professores. Quanto
tempo os professores passaram
estudando para se formar e agora
serem tão desvalorizados?

DiegoRibeiro, estudante

eles todos me vieram da infância, me

resultaram dos condicionamentos da
minha primeira educação, dos exemplos
que vi nos mais velhos que me cercaram.
Como posso apagar essa lousa e recome

çar com pensamentos higiênicos, lim
pos, novos?

A autoajuda é boa amiga mas não

pode produzir o milagre da minha mu

dança, ainda que seus conselhos sejam
sábios. Fiz Psicologia na PUC/RS, estudo
todos os dias à noite e ... nada. Continuo
andando em círculos, e ontem ganhei um
livro de autoajuda "Como Viver a Dois".
Estou seriamente desconfiado de que foi
uma indireta... será que me vai ajudar?

ELES
Os vagabundos que ameaçam, surram e ma

tam mulheres estão cada vez mais atrevidos. Cla

ro, sociedade dos machos, toda ela, de todas as

instituições, inclusive as mães que educam filhas
para as frivolidades e não para a cidadania, todos
depõem contra à mulher. Os irmãos das maltrata
das que "reajam': .. par elas. Ou que elas caiam fora
na primeira ameaça dos vagabundos covardes.

CHARGE

ESSAS CALÇADAS

M&ItJGOrT!
-reM HOMEM

-

BEijANDO oC.HAo
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EDITORIAL

L I
No último dia 29 de.maio
completou ummêsqueentrou

. e em vigtlra leimunicipal, ".

queproíbe o consumo ea
comercializaçãode bebidas
alçoólicas em /a!'!gud do,
Sul.Nesses 3D dias, aPolícia
Militarconstatou a redução
dequase20% nas ocorrências,
sendo queamaioria deldi;
costuma estar relacionada'
ao consumo deálcool- como

, 'penurhaçãodo sossego alheio,
brigas e lesão corporal: A
fiscalização culminou com
a n()tifil:a,ção de 1!j4 pessoas
quedtisrespeitaram às

'

normas, com-quatro casos de
reincidência.
Para a 'PM, está claro que
essa diferença - 279 registros
emabrilpara223 emmaio

i\, .: está diretamente ligada à
restrição.EmGuaramirim,
onde legislação semelhante
vigora 4esdejaneiro de2009,
a reduçãofoi de20% desde
ofinaldo ano passado.
Issomostra queamaior
segurança dos cidadãos não
dependesomente de ações
governamentais - embora

...,

elassejam essenciais - mas

também demudança de
comportamentodaprõpria
população.
I' e a Lei Seca

continue trazendo
Dlenos confu.sões,
m'ais segurança
eummelholr

I. �

exêl1lplo para as

futuras gerações" ..

Aprimeiragrandediferença
apôsà implantação da lei
pode serpercebida nas ruas
centrais nofim de semana.

Hoje, umafamüiapode
passearsemmedo de ser
incomodada pelosgruposque
antes ocupavam as calçadas,
exibindo suas latas de cerveja e
seus carros com som alto como
se issofossemotivo degrande
orgulho. Que engano!
QueaLeiSeca continue

.

trazendomenos confusões,
mais segurança e ummelhor

exemplopara asfuturas
gerações.

,
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Moacir Berloldi deixa'o PMDB
NelaBertoldi afirma não concordar
com algumas atitudes da diretoria da
sigla e diz que irá seguir um novo rumo.

A tendência é de que ele retorne ao PR,
.

antigo PL, partido pelo qual venceu a
eleição para Prefeitura em 2004 e que
depois deixou para se integrar ao PMDB.
Com a filiação do empresárioAntídio
Lunelli, Bertoldi se viu sem espaço no

Como a coluna havia previsto ainda em
março deste ano, o ex-prefeitoMoacir
Bertoldi está oficialmente fora do PMDB.
Ontem foi protocolado naJustiçaEleitoral
o pedido de desfiliação. O mesmo havia

sigo entregue antes ao vice-presidente
do partido em Iaraguâ, ElmoMathias,
juntamente com uma carta explicando os

motivos que o levaram a tomara decisão.

partido para uma possível candidatura
ao Executivo em 2012 e por isso decidiu
sair. Ao assinarficha no PR, poderá
sacramentar o fim da, participação
do partido no governo da prefeita
Cecília Konell. DicaMaser assumiu
a presidência do Samae em fevereiro
desse ano e garantiu uma basemaior de

sustentação ao governo na Câmara.

\
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A prefeita Cecília Konell retorna de férias na

segunda-feira. Na pauta do dia deve ser incluída
uma reunião com o vice Irineu Pasold. Para tratar
dos assuntos administrativos e também políticos ..

A am])IDisu'açfiJo do HOlspi�:aJ Sa:n�oAn.�,omul
.;.i}!} _, ..,l f'. ", ")11, ·'...+lL�,AIwli'wgou ontem que i[Ii t1JIDSJ1f!:lmm. fli.1J. 'YlifíI�JUe

de- sallídeparaaAssodaç:ãoSoo�,
continuaprevisapara 3'tvntOCel"iJi!magps!o
e que as 01:0,13$no r,m�ro clmqjJttO niru;1·wi.ol
atrasar a D;egflldaçãD�1 l!í[jJlmv!mi iDl(JlJ.iJl'm�1JdJJK'
na ei"içio dOIO!Cpl de: cliJJ7dr::m",.mf,�i�f)eypTa.." .

.
prnmlBl qujDm-:f:m'al iJJJ p�tmtO� tmbéodoi
SãoCamil9 Sel'gi 'J!iJPiI'f;lJ:dOOta,doDafiamf;g� lf1DI

.'b.. "'"111 !!l'l:'er.enwl3uertO 2101 jpU.b!u(;Gl�

LIO'E CHIODINI EM
'FLORIANÓPOLIS

também se encontrou com depu
tado Carlos Chiodini (PMDB), para
tratar da titularidade das 10 gerên
cias da SDR. O objetivo é que hoje
ou segunda-feira os primeiros no

mes sejam anunciados;

secretário de Desenvol
.

ento Regional, Um:
..... «PSD., passou o
dia ontem em Florianó

polis. Foi verificar o andamento de

alguns projetos na área esportiva e

Informação
o vereador Caubi Pinheiro (PDT) teve aprovado
pelos demais colegas da Câmara pedido de

informações endereçado ao Executivo solicitando
a relação de todos os computadores e notebooks

adquiridos pela Prefeitura de Guaramirim durante
a gestão do prefeito Nilson Bylaardt (PMDB).
O vereador afirma que os valores pagos em

empenhos nestas aquisições possibilitariam a

compra de duas mil máquinas.
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Palavra mantida
Ademar Possamai (DEM) garante que manterá o voto contrário ao aumento

de vagas na Câmara, mesmo tendo que arcar com os consequências se o

partido deliberar decisão a favor damudança, o que ele não acredita que vá
acontecer. Possamai diz que em nenhummomento a Constituição Federal
fala na existência de um número mínimo de vereadores, por isso entende que
o parecer do Ibam (Instituto Brasileiro deAdministração Municipal) é apenas
uma interpretação, por isso, bastante questionável.

-

çao
�'A inflação, bateu no teto da
meta estipulada pela equipe
econômica, cujos efeitos negativos
àpopulação já sente com a alta nos

preços dos gêneros alimentícios
e dos combustíveis. Isto afeta

principalmente as famílias de
classemédiabaixa e os pobres"J
discursou o deputadoCarlos
Chiodini na tribuna daAssembleia..

Legislativa. O jaraguaense também
sugeriuque o governo federal abra
mão de reajustes de preços dos
produtos e serviços, como a energia
elétrica, que é a terceiramais cara
domundo,para aliviar o bolso do
consumidor.

Nova proposta
Em reunião corn-o Sinte (Sindicato
dos trabalhadores em Educação),
ontem, o governador Raimundo
Colombo voltou atrás na medida

provisória apresentada semana
passada. A nova proposta prevê a

inclusão de dois prêmios (o Educar e
o Jubilar) aos salários dos professores,
mas tira outros, como o abono por
assiduidade. A diretoria do sindicato
se reuniu ontem rp.esmo e ainda hoje
apresentará uma contraproposta ao

governo do Estado.

Despedida
o vereador Hideraldo Colle fez seu
discurso de despedida na sessão da noite
da última terça-feira. Colle ficou 30 dias
na v�ga do vereador Lorival Demathê.
Ao discursar, destacou seu jeito simples,
mas atuante. "Sou uma pessoa que fala

pouco, mas trabalhamuito. Nosso ex

presidente da República também fala
demaneira simples e com seu trabalho
foi eleito duas vezes. Acredito que os

melhores exemplos estão nas atitudes
e ações e não apenas nas palavras". Os
vereadores José Osório deÁvila, Natália
Petry e Jaime Negherbon agradeceram o

convívio com o suplente.
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RECONHECIMENTO

Do Vale do Itapocu
para omundo todo
Ações realizadas pela Defesa Civil de

[araquá viram exemplo para os países
da Organização das Nações Unidas

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Aeficiência da Defesa Civil de

Jaraguá do Sul foi reconhe
cida internacionalmente em

evento da ONU (Organização
das Nações Unidas), que acon

teceu em Genebra, na Suíça,
entre os dias 8 e 13 de maio. O

município foi citado na revista

que a organização produz para
divulgar as ações da Campanha
Mundial para Redução de De
sastres. O material foi distribuí
do durante a 3a Sessão da Plata
forma Gobal. Com isso, Jaraguá
do Sul está oficialmente na lista
das cidades que cumprem com

as dez orientações estabeleci
das pela ONU' para a prevenção
de riscos causados por desas-

tres naturais.
O Estado de Santa Catarina

foi o primeiro do Brasil a entrar
na lista da organização mun

dial. Junto com Jaraguá do Sul,
estão as cidades de Florianópo
lis, Blumenau, Tubarão, Itajaí e
Rio do Sul. Todos os municípios
já haviam recebido o certificado.
da campanha. De acordo com

o secretário da Defesa Civil de

Iaraguá do Sul, Jair Alquini, a

Plataforma Global começou a

colocar as ações em prática.
110 evento foi um marco, mas

para nós não muda nada, já
estávamos implantando todas
as recomendações da ONU",
ressalta Alquini.

Entre todas as orientações
estabelecidas, o secretário des
taca como mais importante

a educação, pois "é necessá
rio preparar os jovens para os

eventos futuros". Para Alquini,
os mais novos são multiplica
dores, já que tem mais facilida
de em absolver conhecimento.

A Campanha da ONU tem o

objetivo de incentivar os muni

cípios a adotarem medidas de

prevenção a danos causados por
catástrofes naturais, por meio

de dez propostas, como criação
de mecanismos que permitam a

ação em conjunto da sociedade

civil, educação e elaboração de
documentos de orientação para
redução de risco.

Presença é estar lado a lado
para acelerar suas conquistas.

Ó
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SAC 0800 727 9977
SAC Deficiência Auditiva ou de Fala 0800 72�:0099,
Ouvidorla 0800 727 9933
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ARQUIVOOCP

Ilções foram colocadas em,pl'ática naS
enxurradas que atingiram a região
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PI.ANO DIRETOR

Discussão sobre
novo zoneamento
Proposta do Executivo será apresentada
neste sábado, na Câmara de Vereadores

MASSARANDUBA as adequações a serem inseridas
no Plano Diretor, além de discu-
tir a proposta com o pessoal do

Uma audiência pública será Ministério Público, engenheiros,
realizada para discutir o cartorários na presença dos po

projeto de lei complementar que pulares", enfatiza.
institui o código de zoneamento No texto do projeto, o gover
e ocupação do solo amanhã, na no municipal estabelece novos

Câmara de Vereadores de Mas- critérios de ocupação e utiliza
saranduba, às 9h30. A proposta, ção do solo. Segundo Bramorski,
que é de autoria do Executivo, a cidade está dividida em zonas

tramita na Comissão de Legisla- que determinam a construção de

ção, Ética e Redação Final desde prédios comerciais, residências,
o começo de maio passado. As além de definir o modelo e o ta

alterações previstas alteram o manha dessas edificações. "Uma
Plano Diretor domunicípio - ins-

_

das novas sugestões contempla a

tituído em 2005. construção de edífícios com até
Devido à complexidade da quatro andares em áreas que an

proposta, o presidente da comís- tes não tinham permissão".
são, Mauro Bramorski (DEM),
explica que é necessária a reali

zação de uma audiência públi-
•

ca com o objetivo de debater e

avaliar o projeto antes dos vere
adores apresentarem o parecer
final. liA Prefeitura apresentará

DAIANA CONSTANTINO

A definição de zoneamento é
a repartição do solo urbano e de

expansão urbana em zonas com

uso e ocupação definidas. A divi
são do território domunicípio visa
-dar a cada região melhor utiliza

ção, em função- do sistema viário,
da topografia e da infraestrutura
existente, por meio da criação de
zonas de uso e ocupação do solo
e adensamentos diferenciados. As
áreas serão delimitadas por vias,
logradouros públicos, acidentes

topográficos e divisas de lotes.
O projeto também aponta a

quantidade de vagas de estacio
namento que os estabelecimentos
comerciais devem oferecer para os
clientes motorizados-A dimensão
do lote é estabelecida para fins de

parcelamento do solo e ocupação
do lote e indicada pela área míni
ma do loteamento, de acordo com
texto da lei.

"
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MARGELEGOUGHE

Segunda edição do'Refis 2011 começa a funcionar
ARQUIVOOGP

A Câmara de Vereadores de

Corupá aprovou o projeto de lei

que institui a segunda edição do
Refis 2011 (Programa de Recupe
ração Fiscal) daPrefeitura.Agora,
a população poderá regularizar
os débitos tributários relativos
até dezembro de 2010 com a ad

IH'

ministração pública. Impostos e

taxas de serviços públicos pode
rão ser parcelados em até 36 ve

zes, com descontos entre 80% e

95%. Para isso, basta o munícipe
buscarmais informações na sede
do governo.

Os interessados 'podem aderir

o Refis2011 até o dia 15 de agos
to. De acordo com o secretário de

Administração e Finanças, Sandro
Glatz, a meta é arrecadar R$ 900
mil - que corresponde à metade
do valor da dívida ativa do muni

cípio. "Esse dinheiro será aplicado
nas obras de recuperação dos es

tragos trazidos pelas enchentes no
começo deste ano", afirmou.

No Refis 2009, a Prefeitura

renegociou 150-proc�ssos de dí
vidas ativas no valor total de R$
450 mil. Segundo o secretário,
essa quantia atingiu a meta de

arrecadação, na época.

DESCONTOS

Conheça as vantagens
para parcelar as dívidas
Os inadimplentes que pagarem a dívida em prestação única
receberão 95% de desconto. Para os débitos quitados em 12

parcelas, a Prefeitura diminui 90% sobre o valor total. E quem
pagar os tributos atrasados em 36 vezes ganha 80%. Esses
débitos poderão ser pagos com redução da multa e dos juros
de mora nos seguintes percentuais: 90% em parcela única; 85%
em 12 vezes; 75% em 36 prestações. I I

OAB critica
. -

mterpretaçao
sobre vagas
Com votação marcada para a

próxima quinta-feira (9), a pro
posta que prevê emenda à Lei

Orgânica alterando o número
de vereadores na próxima le

gislatura- recebeu mais uma

vez duras críticas. A Ordem dos

Advogados de Jaraguá do Sul
voltou a bater na tecla de que
os parlamentares jaraguaenses
não são obrigados a aumentar a

quantidade de cadeiras.
O presidente da OAB de Iara

guá, Raphael Rocha Lopes, expli
cou, em texto publicado no OCp,
que existe apenas um limite má
ximo para compor o Legislativo,
conforme o número de habitan
tes de cada município, estabele
cido pela Constituição Federal,
e não obrigatoriedade, ou um

número mínimo. Esta polêmica
entrou em discussão novamente

depois que a assessoria de im

prensa da Câmara enviou um

release explicando que parecer
do Ibam (Instituto Brasileiro de

Administração Municipal) deixa
claro que Jaraguá deve ter no mí
nimo 17 vereadores e no máximo

19, respeitando o princípio de

proporcionalidade.
O presidente da OAB entende

que há má fé ou desinformação
acerca do assunto. "Há sim a pos
sibilidade de 19 vereadores para
Jaraguá, que conta com mais de
140 mil habitantes. Mas não há

obrigatoriedade. É isso que deve
ficar claro", afirmou Lopes.

Jackson da Costa Bastos,
também da OAB, defende a

posição de Lopes e relembra a

audiência que discutiu o tema.

"Recordo, ainda, que uma au

diência pública foi realizada
sobre o tema, como forma de
consultar o povo, que lá esteve

em número expressivo, onde
ficou claramente evidenciada
a contrariedade no aumento

do número de vereadores neste
momento. Essa consulta públi
ca, gravada e televisionada, é a

que deve pautar o voto do vere
ador", escreveu em um e-mail.

Ontem, foi a vez do presi-
;

dente da Acijs, Durval Marcatto
Junior, criticar amedida. Em tex

to publicado hoje na página 2,
Marcatto diz que os vereadores
se apegam a orientações de insti
tutos corporativistas para tentar

aprovar 'a matéria.
Na próxima quinta-feira, dia

9, o Diretório Acadêmico da Ca
tólica de Santa Catarina, que
também é contra a proposta, fará
umamanifestação na c;,�nWfa, I�S
17h30, pouco antes da votação.
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BALANÇO POSITIVO

Ocorrências caíram
19°/0 com a Lei Seca
Lei que limita consumo de álcool nas
ruas completa primeiro mês em vigor
com bons resultados, segundo a PM

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

No último dia 29 de maio, a

Lei Seca instituída no mu

ructpio completou um mês de

implantação. De acordo com a

Polícia Militar, neste período as

ocorrências associadas à em

briaguez - tais como ameaça,
lesão corporal, rixa (briga envol
vendo três pessoas ou mais), vias
de fato (agressão), danos, per
turbação do sossego e desacato,
desobediência e resistência à pri
são - diminuíram 19% em com

paração com abril. Naquele mês
foram 275 registros contra 223 no
mês passado.

"Acreditamos que esta re

dução está diretamente ligada à

aplicação da Lei Seca, já que na
maioria das vezes elas estão as

sociadas ao consumo de álcool
em vias públicas", declarou o co

mandante do 14° BPM (Batalhão
da Polícia Militar) em Jaraguá do
Sul, Rogério Luiz Kumlehn. Ele
comenta que é natural haver au
menta nas ocorrências porque a

cidade está crescendo, mas ra

ramente é observada uma que
da nos registros. "Iaraguá do Sul
cresce em média 4% ao ano. São
mais pessoas e mais veículos cir
culando nas vias. Sempre vemos
crescimento no número de ocor

rências, mas reduções são raras",
completa Kumlehn.

Segundo o comandante, des
de a implantação da Lei Seca, a
Polícia Militar notificou 154 pes-

MARCELE GOUCHE

Comércio está se adaptando
às exigências da legislação

De acordo com o comandante
da PM, uma série de comerciantes
está providenciando a adaptação
de seus estabelecimentos à legis
lação, visando delimitar o espa
ço que pode ser utilizado com as

mesas nos passeios públicos. Há
12 anos proprietário de um bar e
lanchonete no Calçadão, Daniel
Cardoso Nascimento é um exem-
't',' "fl,-, •. 'I . I. 'I

plo de comerciante que já possui
a autorização da Prefeitura para
utilizar o espaço em frente ao seu

estabelecimento. "Temos licença
para colocar dez mesas do lado de
fora, desde que elas não atrapa
lhem amovimentação dós pedes
tres. Mas mesmo antes da lei deli-
mitar o espaço, já respeitávamos
os pedestres", diz Nascimento.

soas, com quatro casos de rein
cidência. A maioria das notifica

ções aconteceu na região central
da cidade. _

Quem é flagrado consumin
do bebida alcoólica em vias pú
blicas do município é primeira
mente advertido pelos policiais.
Caso desobedeça a lei, a pessoa
é encaminhada à delegacia para
assinar um TC (Termo Circuns

tanciado) e terá que cumprir
uma pena alternativa, como

prestação de serviço comunítá-
.

rio ou doação de cestasbásicas.

Após assinar o TC, quem insis
tir em desrespeitar a legislação
responderá por crime de deso

bediência,: que tem pena de até
dois anos de detenção e paga
menta de multa.

O comandante adiantou que
a intenção é implantar a Lei Seca
nos outros municípios da região
de abrangência do 14o BPM -

Guaramirim, Massaranduba, Co
rupá e Schroeder,

Nascimento foi um
dos primeiros

comerciantes da cidade
a se adequar à lei

PRINCIPAIS
OCORRÊNCIAS
ABRIL /2011
• Ameaça 35
• Lesão corporal.. 10
• Rixa 3
• Vias de fato 51

• Danos 16
• Perturbação do sossego 137

• Desacato 5

• Outras: 18

• TOTAL: •••........•..••.•••.•...••••.•275

MAIO/2011
-Ameaça 26
• Lesão corporal 12
• Rixa O

•Vias de fato .42
• Danos 7

• Perturbação do sossego 120
• Desacato 2
• Outras: 14

� • TOTAL: .•••••..•••.•.....•.•••...•.••••223
f

'

.'. • J t ; i • {, � � I ( \ I" I ,:J:' � \ J \ .. ._ j'-

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 2/6 José Tancon com idade de 74 anos, o sepultamento
foi realizado no dia 2/6 às 4 horas, saindo o féretro da capela mortuária

Maria Leier, seguindo após para o Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 2/6 Osmarino Neres com idade de 64 anos, o sep

ultamento foi realizado no dia 3/6 às 10 horas, saindo o féretro do

salão da Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Schroeder seguindo
após para o Cemitério Municipal de Schroeder.

• Faleceu no dia 2/6 Maria Marcelina da Silva com idade de 74 anos,

o sepultamento foi realizado no dia 3/6 às 13 horas, saindo o féretro

da residência na Rua Cecília Planinscheck Marquardt, 169, seguindo

após para o Cemitério da Vila Rau.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBliCA FEDERATIVADO BRASIL-FSTADODE SANTACA:rnRINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- CarlosFabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca n° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
. Notas e Protesto

EDITALDEINTIMAÇÃODEPROTFSTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ /SC, para a devida ciência ao responsá
vel, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 179246/2011 Sacado: ALEXANDRA REGINA SIMON Endereço: BARAO DO RIO BRANCO CASA 588 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor:WEMERSON EUS'D\QUIO FERREIRA Portador: - Espécie: CH - N' Titulo:
000316-6 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$100,00 - Vencimento: 07/05/2008

Apontamento: 178943/2011 Sacado: ALISSON LEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAULO EGERI, 164 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89257 -770 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
3952005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 36,30 - Vencimento: 24/04/2011

Apontamento: 178766/2011 Sacado: AI11NO HORONGOSO Endereço: RUA OSCAR SCHNEIDERZ06 - Jaraguá do Sul-SC
CEP: 89254-000Credor: CASTELCOMERCIALDE TELHAS ITDAME Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 000157 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 2.870,00 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178893/2011 Sacado: CEliA MARlAVENSKE Endereço: RUA DANIELROMPEL 287 - JARAGUA DO SUL
CEP: 89256-430Credor: SHOPINGCOM CERMATDE CONSTR Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 15042/2 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 221,61-Vencimento: 07/05/2011

Apontamento: 179100/2011 Sacado: CRlATEX INDUSTRIA E COM. DE CONE LTDA Endereço: RUA DONA ANTONIA
183 - NOVA BRASIUA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTO
TEXTIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 5017096-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.280,70 - Ven
cimento: 20/05/2011

Apontamento: 179101/2011 Sacado: CRIATEXINDUSTRIA E COM. DE CONE IT'DA Endereço: RUA DONAANTONIA
183 - NOVA BRASIUA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTO
TEXTIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 5017098-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.300,30 - Ven
cimento: 20/05/2011

Apontamento: 179102/2011 Sacado: CRlATEX INDUSTRIAE COM.DE CONE LIDA Endereço: RUADONAANTONIA
183 - NOVA BRASIUA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTO
TEXTIL LTDA Portador: - Espécie: DMI- N" Titulo: 5017100-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.194,60 - Ven
cimento: 20/05/2011

Apontamento: 179229/2011 Sacado: CRlATEX INDUSTRIA E COM. DE CONE LTDA Endereço: RUA DONA ANTONIA
183 - NOVA BRASILIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTO
TEXTIL LTDA Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo: 5017146-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 520,74 - Venci
mento: 23/05/2011

Apontamento: 179230/2011 Sacado: CRIATEX INDUSTRIA ECOM. DE CONE LIDA Endereço: RUADONAANTONIA 183 -

NOVA BRASILIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INooEXINDUSTIUADEACABAMENTOTEXTIL [[DA
Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 5017148:01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.403,88 - Vencimento: 23/05/2011

Apontamento: 17923112011 Sacado: CRlATEXINDUSTRIA E COM. DE CONE LTDA Endereço: RUA DONAANTONIA
183 - NOVA BRASILIA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-210 Credor: INCATEX INDUSTRIA DE ACABAMENTO
TEXTIL LTDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 5017150-01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.703,00 - Ven
cimento: 23/05/2011

Apontamento: 179054/2011 Sacado: DfiCEU ROBERTO lAZZARIS Endereço: ALBERTO SANTOS DUMONT 251 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-250 Credor: ASSOCIACAOXl'D\O TEAM DEVALE TUDO Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo:
2010/56/060 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 85,00 - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 178739/2011 Sacado: DITMAR SCHUIZ Endereço:WAU'ER MARQUARDT, N 2175 - JARAGUA DO SUL -

CEP: 89251-700 Credor: CENTRO FORM COND LES LIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 27418 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$151,25 - Vencimento: 15/04/2011

Apontamento: 178735/2011 Sacado: G.E. CRUZ DEMAlTA Endereço: REST.RIO DALUZSN-GERHARDTMUlLER- AO lADO
COLÉGIOHELMlITDUWE - BARRA DORIO CERRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-160 Credor: OESACOMEE REPRES
[[DA Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 5855615U - Motivo: faltade pagamentoValor: R$311,75 -Vencimento: 13/05/2011

Apontamento: 178715/2011 Sacado: IG MATELEffi RSERVDEMANUTL Endereço: R FRANCISCO STINGHEN 166 - lara
guá do SuI-SC - CEP: 89260-010Credor:METALURGICALOMBARDILIDA Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 0011706032
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,57 - Vencimento: 09/05/2011

Apontamento: 179164/2011 Sacado: IRANI DOS SANTOS Endereço: RUAEWALDO SCHWARZ 581- AMIZADE - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-810 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVIllE [[DA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 04190504 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$194,02 - Vencimento: 10/05/2011
.

Apontamento: 178864/2011 Sacado: JOVINORICHTERjUNIOR Endereço: R-EliSAVOLKMANN MASS 542 JGA99 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-642 Credor: CASASDAAGUAMATERIAIS PARACONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie:DMI- N"
Titulo: C113272/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 335,00 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 178816/2011 Sacado: JUCIRLEIA REINERIWINTER Endereço: RUAAFONSO BARrEL, 227 - BAIPENDI

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-110 Credor: COI-PRESTADORA DE SERVICOS ODONTOLOGICOS Portador: - Espécie:
DMI- N°Titulo: S00000415 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$115,OO - Vencimento: 10/05/2011

Apontamento: 17925112011 Sacado: IAERCIO DALIABONA Endereço: RUA TIFA ALICE 1532 - GARIBALDI - Jaraguá do
S1:II-SC - CEP: - Credor: EGID10 MAZZI Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 01/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.345,00 - Vencimento: 10/11/2010

Apontamento: 178960!::011 Sacado: MAlCON FABRICIO JACOBI Endereço: RUA VICTOR ROSEMBERG 577 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89252-400Credor: CENTRO FORMCOND LES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 20052 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$194,50 - Vencimento: 18/04/2011

Apontamento: 179169/2011 Sacado: VALDINO ROGERIO KLEISS Endereço: RUA JOAQUIM FRANQSCO DE PAULA 159 -

CHICO DE PAULA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: MERCADO DG ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 035 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 344,04 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 179249/2011 Sacado:VERALUCIAALVES GODOY Endereço: RALOIN BUTENDORF999 -Iaraguã do Sul-SC
- CEP: 89260-675 Credor: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA Portador: - Espécie: CF - N°Titulo:
20015812484 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.079,62 - Vencimento: 23/09/2010

Apontamento: 17894112011 Sacado: VILSON MARTENDAL Endereço: RUA EXPEDICIONARIO FIDEliS STINGHEN 103 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-740 Credor: MOLHE QUIMICA ITDA ME Portador: - Espécie: DMI- N"Titulo: NFE3239/1
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,49 - Vencimento: 15/05/2011

Apontamento: 179063/2011 Sacado: VILSON MARTENDAL Endereço: RUA EXPEDICIONARIO FIDEliS STINGHEN 103 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-740 Credor: MOLHE QUIMICA ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: NFE32321l
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.263,19 - Vencimento: 18/05/2011

'

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo", na data de 03/06/2011. Jaraguã
do Sul (SC), 03 de junho de 2011.

.

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
ToW de títulos publicados: 23

- ,.

"
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1951

A relação Brasil e
Alemanha pós-guerra
No dia 3 de junho de 1951, o jornal O Correio do Povo

reproduzia em suas páginas uma palestra realizada pelo
CoronelMarcos Konder, na Rádio EmissoraContinental
do Rio de Janeiro, intitulada como "Para as bôas

relações entre o Brasil e aAlemanha". Amatéria trazia
as opiniões do Coronel de como o Brasil poderia alinhar
as questões culturais com aAlemanha, depois do
restabelecimento do intercâmbio comercial entre os

dois países, após o término da Segunda GuerraMundial.
Antes da guerra, que durou de 1939 a 1945, aAlemanha era
o maior freguês comercial do Brasil naEuropa, assim como
nosso país era omaior cliente daAlemanha naAmérica do
Sul. fiCabe-nos agora tomar asmedidas necessárias para que,_
alémdas providências de caráter econômico, se baseiem as

nossas relações num campo cultural demútua compreensão
e amisade, Para tal fim torna-semistér que as associações
comerciais e industriais, principalmente no Sul do Brasil,
fundem cursos para a aprendizagem do alemão, ao par do
inglês, afim de dispormos de agentes e correspondentes
ídoneos e capazes para amíssão em vista", dizia
um trecho da palestra publicada*.
*A grafia das palavrasfoimantida conforme
publicação de 3 dejunho de 1951

Desde o começo da civilização, o homem

sempre utilizou a areia, a água e o Sol paramarcar
as horas. Os relógios mais antigos são os de sol,
criados na Judéia, em 600 a.C., junto com os relo

gíos de água e com as ampulhetas que marcavam
o tempo através da areia. A invenção dos relógios
mecânicos é atribuída ao papa Silvestre II, mas
acredita-se que o arcebispo Pacífico, de Vero
na, tenha sido o verdadeiro inventor em 850

d.C. Muitos aperfeiçoamentos surgiram mais

tarde, como quando Galileu Galilei descobriu
em 1595 a Lei do Pêndulo, 'criando técnicas de

registro de tempo, como os cronômetros. O�
relógio� de pulso, caractérízaâos como jolas ,

corno conhecemos atualmente, foram inven
tados em 1814, por.Abraham Loíus Bréguet, por
encomenda da irmã de Napoleão Bonaparte. O
aeronauta Santos Dumont auxiliou na populari-
zação do uso dos relógios de pulso, pela pratici
dade que lhe permitia ver as horasmantendo as

t):lãos'no,comando das aeronaves:
, I ':,. J

DIVU�GAÇÃO

A sobremesa "Rote Grütze" teve origem no nordeste e no norte da
Alemanha e o costume é preparar as porções com frutas vermelhas,
colhidasnos bosques nas temporadas de verão. São usadas no
preparo morangos, cerejas, framboesas, mirtilos, amoras e groselhas.

<, ,

"Rote Grütze" é uma espécie de pudim de frutas vermelhas, com
consistência cremosa, que acompanha sorvete de baunilha, creme de
leite fresco ou chantilly, para compensar a acidez das frutas.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d-
;':;0Lunender_J �

• anos

PELO MUNDO

1989

Início de um
massacre

No dia 3 de junho de 1989, o governo da

República Popular da China envia tanques
e tropas do exército para desocupar
a Praça da Paz Celestial, em Pequim,
tomada há sete semanas por cerca de
cemmilmanifestantes que protestavam
contra a repressão e corrupção do Partido
Comunista. Mais de 2.600 pessoas
morreram e dez mil ficaram feridos.

1977

Adeus ao mestre
Neste mesmo dia, morre Roberto
Rossellini, cineasta precursor do
neorrealismo italiano. Entre seus filmes
está o clássico Roma, Cidade Aberta. Em
1949, ele se envolveu em um escândalo,
divorciando-se da esposa para casar
com a atriz Ingrid Bergman, que,
engravidou quando ainda estava casada
com o primeiro marido.

INVENÇÕES ANTIGAS
,

Oculos - TV
Em 1963, o inventor de Luxemburgo
Hugo Gernsback construiu um óculos
- TV; para que pudesse assistir a seus
programas favoritos aonde quer
que fosse. O invento pode ter sido
o precursor dos óculos de realidade
virtual que temos hoje em dia.

DIVULGAÇÃO
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SESC

Música e teatro
são as atações co
fim de semana

Depois de conferir o projeto
Invasão Urbana, a plateia do Sesc

ainda tem outro compromisso
marcado. Quem quiser embalar o
almoço com música, no sábado e

no domingo, basta ir ao Shopping
Breithaupt. Na praça de alimenta

ção, a voz responsável por animar
um dos horários mais saborosos
do dia é de Tiago Wickmann. Ele
toca ao lado do guitarrista Leníl
son Elísio, da conhecida Tribo da

Lua, das l2h às l4h. Os dois for
mam a banda Camaleão Robô I f"

O
.

�d s" A s It.dl",tjprojeto 1.0 os o� ,oOS'j)"l0' Gf�If'� flj" !l!iI!ln pp
, •• I 1,1 • � i • I r • I j I • I I, /11 , I.

JARAGUÁ DO SUL
, , , ,'o

KELLY ERDMANN

á que a semana está
acabando e, com isso,
a voritade de se distrair
e divertir aumenta,
que tal aproveitar a fol
ga e incluir na agenda

um pouco de música e teatro?
Pois é exatamente essa a oferta
do Sesc (Serviço Social do Co

mércio) de Iaraguá do Sul aos
moradores damicrorregião.

Neste próximo sábado, por
exemplo, a Praça Ângelo Piazera

vira palco para o projeto Invasão

Urbana. Quem transitarpelo local,
ao lado do Calçadão da Avenida
MarechalDeodoro da Fonseca, vai
se deparar com as experimenta
ções cênicas dos atores do Grupo
Gats. As apresentações, com per
formances de dança, acontecem
em dois horários: às 10h e também
aomeio-dia.Aassessoria é deMar
cos Marquesani. E o melhor: para
ver e curtir este evento, o público
não precisa desembolsar nem um

centavo de real. É tudo gratuito e

aberto à comunidade em geral.

Sons para
curtir'o almoço

EDUARDO MONTECINO

DE VOLTA

Cantora Ana
Paulada
Silva volta
aos palcos
jaraguaenses
ao lado de
Chico Saraiva
noshow
"Raízes da
terra de Onde
Venho"

acontece sempre no primeiro fim
de semana do mês. O local fixo de
encontro entre músicos e público
é o Shopping Breithaupt.

AGENDA DA SEMANA

O QUÊ: Invasão Urbana
QUANDO: sábado, às 10h e l2h

ONDE: PraçaÂngelo Piazera

O QUÊ: Todos os Sons
QUANDO: sábado e domingo,
das l2h às l4h
ONDE: praça de alimentação do

Shopping Breithaupt .

PARA SE PROGRAMAR
O QUÊ: Baú de histórias perma
nente (literatura)
QUANDO: terça-feira, 7, às 9h15,
10h15, l4h e l5h
ONDE: no Sesc

O QUÊ: abertura da exposição .

Pretexto Fotografia (artes visuais)
QUANDO: terça-feira, 7, às 20h
ONDE: Galeria de Artes, no Sesc

O QUÊ: Pixirica (teatro)
QUANDO: dias 8, 9 e 10, às 20h
ONDE: no Teatro do Sesc
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Revista infantil de quadrinhos; Unidade de medi-

da de um ângulo
2. Tratar de negócios alheios como intermediário
3. Alourado; Onomatopéia do ruído de um tapa
4. O fim da ... náusea; Conjunto do pedúnculo e das

ramificações do cacho de uvas, que suportam
os bagos

5. Continuar a ser
6. Ruínas ; As iniciais do pintor belga Magritte

(1898-1967)
7. Saboroso peixe de água doce
8. Monge

,

9. (Pop.) Grande distância
10. Abreviatura (em português) da Guatemala;

Costurar
11. (Med.) Diz-se de hérnia na região da virilha
12. Ainda; O aeg',mti é o transmissor da dengue71" 10
13. Fruto agridoce, de pequenos grãos vermelhos;

Solução que se emprega na hidratação de pes- 1 j
soa enferma e também como veículo de medi-
camento.

VERTICAIS
1. Ação inoportuna; Pôr em abrigo
2. O maior município do estado de São Paulo, na

microrregião de Registro; Gordura ou banha
3. Abreviatura de bacharel; Pousada para viajan-

tes
4. Virado em sentido contrário
5. Testemunho de pesar pela dor alheia
6. Os extremos de ... Guarapàri ; Metal fundido que

se emprega como lastro em navios; O Indiana,
interpretado três vezes no cinema por Harrison
Ford

7. Cortar completamente os cabelos; Que tem rit
mo compassado

8. Ave parecida com um tucano; Repassar
9. (Inform.) Preparar um disco para uso; Sem nin

guém mais.
'
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PREVISAO DO TEMPO

Instabilidade
A previsão do tempo é

praticamente igual para
todo o Estado nesta sexta
feira. Ou seja, presença de
sol com aumento de nuvens
e chance de chuva isolada
entre a tarde e a noite,
devido à passagem de uma
frente fria pelo litoral.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°e
MÁX: 23°e

SÁBADO
MíN: 12°e
MÁ)(: 18°e

DOMINGO

MíN: 7°e
MÁX: 16°e

'o'
SEGUNDA,

MíN: s-e
MÁ)(: 17°e

Como de costume, depois da
passagem de uma frente fria, é a vez

de umamassa de ar frio derrubar
as temperaturas. Ela chega a Santa
Catarina nesta sexta-feira, entre a

tarde e a noite. O vento sopra de
oeste a sul, de intensidade fraca a
moderada e com rajadas:

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

•
.�:o...-

, J j
J

Chuvoso

O fim de semana começa com nuvens

em todas as regiões do Estado e chuva
isolada na faixa Leste. Já no domingo,
umamassa de ar frio deixa o tempo

'

firme com sol e algumas nuvens em
todas as regiões. Temperatura baixa, com
geada nas áreas altas do Oeste, Meio
Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte.

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 .

Nublado Trovoada

DIVIRTA-SE

o caipira em nova iorque

Mesmo assim, resolveram conhecer Nova Iorque. Bstavam no primeiro
.

andar do Em:p!ire States quanddviram a porta de uni ele","àà(!)f pela primeira.
vez. Foi quando uma velhinha de cadeira de rodas com um cachorro
horrendo entrou no elevador.

9 caipir� e h'fi�o vjram qu�ndo �J� apertou Ç.111 botão �,. �'.porta do ..
elevador se fechou na ftente deles. 'Com espantO, eles oDsetvaram que
os números iam piscando cada vez mais.depressa. De repente a luzinha

começou de novo, de traz pra frente até chegar ao número 1. A porta
dorelevadonsê abriu e,'para espanto do caipitae do filh@,Rolugantü' '

velhinha apareceu uma jovem linda com um poddle no colo. O caipira nem
conseguiu acreditar e sem hesitação olhou para seu filho e disse:

mãeag
i

,I, .. , ',I,

s� VOei: vAi PAH#\. .

CAIBI
,

Quem estiver
neste município no

Oeste do Estado, verá
termômetros com

temperaturas entre 17°C e

25°C. No céu, o sol brilha,
porém, conforme a noite
vai Chegando, há chances
de pancadas de chuva.

FASES DA LUA

NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

CHEIA 15/6

'rJlirlliuÀrtr'E 23/6
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Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.com.br
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LIÇAO DE FILHO
�nho essa mania de defender os direitos da mulher e muitas das suas manhas
1. e manias, sem exagerada empolgação. Defendo mesmo, com consciência e

bom senso. Mas eis que tenho um filho homem e como eu posso defender para
o meu "pequerrucho" aquela menina que corre para outro garoto no primeiro
desentendimento? E daí corre atrás do meufilhote, quando tem um briguinha com o

outro?Éestranho, mas eu disse pro meu neném: "Pilho, manda andar, mulher é que
nem biscoito, vai uma e vem dezoito. Pala pra ela que a fila não anda, faz coopero
Esse negocio de ficar adubando os caras não tá com nada... e blá, blá, blá ': Ele me

inter-rompeu e disse: "Ué, mãe! Cadê a feminista que te habita?"Calei minha boca,
mas... Bem, eu acho que não se aplica quando se trata do filho da gente, né?

.

BAILE NASOCIEDADE BOTAFOGO
A Sociedade Botafogo promove baile em dose dupla com Banda Passarela e

Grupo Tá naModa, no sábado, dia 4, com início às 23h. Ingressos antecipados
a R$ 15 (ganha um cuba) nos seguintes locais: Posto Mime Matriz; Flash
Vídeo Locadora e Bar do Botafogo. O evento conta com a parceria do curso de

Engenharia de Produção 1.5 da Fameg/Uniasselvi.

Palavra de homem
ii
...Umamulher difícil é um jogo de xadrez contra o Kasparov. Sendo
que és tu amáquina. E não há que duvidar: para seduzires umamulher
difícil tens de ser umamáquina: uma infalível, e demoníaca, máquina de
conquista. Para seduzirumamulher difícil, e tu sabes como eu sei que
asmulheres que valem a pena são apenas as difíceis, tens de ser o super
homem - mas o super-homem que, para ser aindamais super, apresenta
deficiências, insuficiências.Asmulheres difíceis gostam de homens
insuficientes - homens imperfeitos. Mas tens de ser perfeito nessas tuas

imperfeições... O homemperfeito, para amulher difícil, é o homem que

consegue gostar dela o suficiente para não se deixar sermarioneta
dela; E difícil...

" (do português Pedro Chagas Freitas

Usar roupinhas do verão ria estação do frio.
Osmacaquinhos, as saias e os shorts, podem
sim ser usados commeias de fiomais grosso.
Tudo vai depender da ocasião e do bom senso.

Uma regatinha colorida sobreposta emuma

blusa demangas de cor sóbria também fica
bem bacana. No fim das contas dá pra criar
looks maravilhososmesclando peças curtas
com peças de inverno. Vai que é.flash, colega!

Casamento no inverno. Tudo bem que
asmulheres podem abusar de vestidos

longos, dasmeias finas, de uma super saia,
ou mesmo de pantalonas extra largas para
esquentar as pernocas. Mas e os ombros e

braços?Ah, não me falem em echarpes... Não
é que fica feio, mas vestido social fica lindo
quando ele está ali, único, feito pra arrasar.
Não podermostrar os ombros ou um decote

caprichadinho... É a treva!

LIONS CLUBE JARAGUÁ DO SUL
CIDADE INDUSTRIAL

Sábado 04/06/2011
Local: SaIIoda"MMrRSIo�(�»
Valor: R$ 15,00
a partir das 11 :OOhs

APOIO:

•\
o

\

Fone/Fax: (47) 33714133

Sorrir cura
as feridas.

l'RJCOTANDO
• E aí, já deu aquela
çutucada básica no
seu namorado sobre o

presentinho dos seus
sonhos? Cuidado para
não dar pistas que deixem
dúvidas! tipo, pedir algo
picante pensando em
lingerie e receber um pote de
pimenta. Tá, foi tosco, eu sei. ..

• Angelina Iolie completa
.

amanhã 36 anos de idade
e não parece ter a idade

�ue tem.'Ma$, se olharmos'
bem, ela tem a classe e o

l?orte çlamulb:�r ma�ura� só.
I

quem com rostinlio ãe uma'
sedutora garota de vinte e

� P'f'@UGO�:;•. E cdJ,wi um IDÇlTid
ídeal para qualquer idade!

)Dica Amaléras
ATamy lá do blog amaléras.blogspot.comvai fazerOmbréHair e está super
ansiosa. A técnica, que consiste em um degradê sombreado, já faz sucesso
lá fora há algum tempo e foi copiada pormuita estrela nacional. No blog
tem algumas imagens de celebridades que fizeram o Ombré Hair, é só
passar e conferir. Ah! Aproveita e dá uma espiada na receita de Gelado de
Sonho deValsa que aTamypostounum desafio àsmulheres de dieta...

"JPfotolitos
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Moa Gonçalves

Studio ao vivo
7\ To domingo, a partir das nove horas, a

" 1 VStudio FM, apoiadora oficial do evento,
estará ao vivo no 20 Campeonato de Pênaltis
Masculino e Feminino. O evento acontece no

Complexo Esportivo Iaraguá; em frente aoAr
roz Urbano. Na ocasião haverá serviço de bar
e cozinha. Inscrições na Revista Nossa, na Rua
Marinafrutuoso, 810, atrásdoAngeloniántigo.
Lembrando que oprêmio para o 10Lugar émil
reais.Mais informaçõespelo (47) 3370-29QO.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é LucianaRubini
Tambosi. Ela é outra querida que acompanha
a coluna todos os dias. Valeumesmo!

Fôlego e disposição
o empresário Mauricio Pontes Ir, chegou
essa semana com a esposaMarina da

segunda lua-de-mel no Caribe. Mar

azul-turquesa, muito sol e passeios
inesquecíveis. Adoraram toda a viagem
e Mauricio disse que pretende voltar
ao paraíso. Depois de dois dias na city,
embarca hoje com amulher e a filha
Carol para o passeio em Novo Hamburgo.
Vai curtir o fim de semana no frio gaúcho,
que está com um outono rigoroso.

Fazer o quê?
Ataques duros, disputa pau a pau, aquele vai
ganhar, esse não presta, aquela vai desistir ...
Crescem piadinhas de duplo sentido sobre a

disputa da sucessão da Prefeitura em 2012.

moagoncalves@netuno.com.br

MAE E l1LHIl Diana Couto com a sua mãe
Márina MuUer, Na festa do Champanhe

Saia justa
Nas rodas das comadres
rolou que uma jovem senhora
da city errou de festa esta
semana. A noite era chique, .

o convite pedia traje social ...
Mas ela foi de mini saia

I jeans e plumas douradas. Os
fashionistas de plantão logo
informaram a coluna o fora
da saison. Coisas da vida ... Por

favor, nossa espumante Cave

Pericó bem gelada!

MUDOU DE TIME
Ivo 11oneU, que posa
com a esposa, a prefeita
Cecília 11oneU, em' recente
passeio porPortugal, posa
para foto em fren_ ao '.

Shopping Vasco da Gama.
E o flamengo, hein Ivo?

.

• fYlos 85 anos - celebrados
esta semana pela imprensa
- MarilynMonro�! que
morreu aos 86, sOlJrevive
Jovem, com a mesma

earinha de 30, na 'memória
de todo mundo."Suzana
Vieira:morre de inveja!
Tutty Vasques'

• A banda Safira é a grande
atração da Sociedade
Amizade, neste sábado.
Garantia de salão cheio.

Imperdível.

• RosileiEsptndola
também vai participar do
Campeonato de Pênaliis,
domingo, a partir das 8h30,
no Society Iaraguâ.

• Outro que quer levar
a bolada de mil reais do

Campeonato dePênaltis é
.

o amigo Ludiano, da B,lack
Lemon.

'

• Fernando Raboch, do
RestauranteKantan, está
preparando promoções
daquelas para'oDia dos
Namorados.

'

I·

• Para quem quiser várias
nesta sexta feira,Marcos '

Taroni traz hoje, para o
'

palco doEspaço do Oca,
a bandaDesertaAcústico.

Imperdível!

Troféus e Medalhas

3275-4044

MlSS A ex miss 'araguá a pscicóloga
Francine Bakun, na Festa do Champanhe,
terça-feira, na Adega Airoso Menezes

• Hoje, na London Pub.
tem a festa Elas Convidam.
Dezesseis lindas gatas
serão hostess da casa. Noite
concorrida. ODjMacDave
anima a noitada. '

." Com essa,fui!

I

-BerliTl
ambientes

GLOBAL Celso Luiz Nagel 'unior
e a atriz global Bruna Linzmeyer,
de Insl!nsato Coraçãowww.berlimambientes.com.br

Il--�----------.----------------------

Sucesso e excelência
A cada dia que passa, a Construtora Criciúma tem
demonstrado muito êxito na entrega de obras qualificadas.
A empresa tem 'apresentado seriedade, confiança e total

referência de mercado. Por essas e outras que a Criciúma

Construções recebeu, ontem, o prêmio TOP OFMIND

como amarcamais lembrada pelos consumidores no
ramo da construção civil no Sul do Estado. Bola branca!

Buxixo
l;;,abopato,·io "',

aLe n a tPelo meu fio vermelho fiquei sabendo
que aquele profissional da saúde bon

vivant emuito querido por todos estaria
fazendo as pazes com a bela ex-namorada,
sempre elegante e jovial. Essa notícia não
procede. Ambos estão felizes solteiros e convivendo em

harmonia com os familiares. Mas reatar o casamento,
nem pensar! Palavra dos dois.

Akazo
A amiga Evelin, da lojaAkazo, vai presentear sua clientela
no Dia dos Namorados. Quem comprarR$ 40,00, concorre
a um final de semana bem legal, com direito a café da

manhã, no HotelTureckGarten. Bom demais!

�'

NIVER 'uliano, do Corupá Buffalos, com a namorada

Rosmara Lescowic�, é o grande aniversariante de hoje Dica de
sexta-feira

Reunir os amigos e curtir o

Espaço do Oca. O ambiente
mais alternativo de Jaraguá.

Onde comer bem Jaraguá
No Restaurante Mime. Todo dia, uma novidade e beleza.

E o resultado é sempre nota 10!

Grávidos
Quem andamais
feliz que ganso novo
na lagoa é o meu
camarada promoter
Pepe Narloch e sua

-bela Lu Soares O casal
acaba de receber uma
carta da cegonha
avisando que a chegada
do primogênito
está prevista para
dezembro.Mil vivas!

Festas
I

Muitos são os confetes do
mulherio de bom gosto. Elas
chegam a suspirar com a

produção e os detalhes das
mesas de doces e chocolates, que
fazem a diferença nas festas mais'
chiques da urbe. São assinados
pelo bem lançado Fernando, da
LiArte Decorações. Ele sempre dá
um toque especial, de sofisticação
e beleza. E o resultado é sempre
surpreendente e belo!

Carl Sliow'Fest
No próximo dia 19 de junho, sob o

comando do promoterAdriánírího
Iunkes, acontece no Seminário de

Corupá o 3° Car Show Fest - Etapa
Brasileira. Entre outras atrações,
a famosa Pista nervosa, Antigos!"
Hot's Roads, MotosTuning e

Preparados.Vai perder?
, \
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CRÔNICA

EHTREOS

CAÇADORES
DE CABEÇAS
Estou de volta aminha viagem de bicicleta e

sobre duas pernas. Por esses dias, sobre as

duas pernas. Escrevo das ilhas Filipinas, de uma
ilha chamada Luzon (foto) - uma das maiores do

arquipélago. Ilha esta, repleta de serras e vulcões.
Caminho de povoado a povoado. Caminhar por
aqui é viajar no tempo, há doismil anos atrás
quando os terraços para plantar o arroz foram
criados. De longe esses terraços com divisórias
formadas com barro compactado são iguais a

escadarias verdes que alcançam fácil 500 metros
de altura. Eles vão contornando o rio de águas

_ rápidas que corre lá embaixo. Rio este formado com
a água que desce dos canais de irrigação originados
nas cachoeiras que brotam no alto das serras. O
arroz é a base da alimentação desses povos que
constroem suas casas cobertas de palha emmeio
às plantações. Isso se deve ao fato de proteger dos

ataques de tribos
rivais sua única

nqueza, o arroz.
Em um passado
nada distante em
um confronto entre
tribos era comum a

prática de cortar a
cabeça do gq�rreiro
da tribo rival.

Ainda hoje alguns caçadores de cabeça estão
vivos, exibindo orgulhosamente as tatuagens no
tórax que. tinham o direito de fazer cada vez que
matavam um inimigo. O outro prêmio era usar

amandíbulado adversário como colar. Sobre
a porta das casas erguem os crânios caçados.
Em uma casa avisteimais de vinte. Também
as mulheres se tatuavam, mas apenas como
embelezamento - desenhos geométricos.
Tatuagem ainda é uma cultura forte por aqui. E
parece ser doloroso o processo. Em um pedaço
de madeira se afixa um espinho embebido em
umamistura de carvão e água. Com uma outra

madeira se bate como se fosse ummartelo na
madeira com o espinho para fazer cada ponto da

tatuagem. Um ritualmantido e quando damorte
natural de alguém da tribo. O corpo fica até duas
semanas dentro do seu lar, colocado sentado, onde
nesse período, ao seu redor, familiares e convidados
fazem banquetes e bebem cachaça de arroz.

o outro prêmio
era usar a

mandíbula do
adversário
como colar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua folo par�

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Se você encontrou o Nik ou o viu circulando pelas ruas de Jaraguá do Sul, avise a

família dele. Esse cãozinho sumiu nas imediações da Igreja Luterana, no Centro, na
segunda-feira. Ele necessita do uso de medicamentos diários e, por isso, os donos

estão desesperados. Contato: 8469-7794 / 9173-9393 / 9141-4344.

ou
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NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo age friamente com Pedro, que perde a pa

ciência com o irmão. Ismael mostra para Norma as

fotos que tirou de téo e Irene. Rafa culpa Cortez pela
morte de Clarice: Raul e Pedro suspeitam de que Léo

possa ser o responsável pela morte de Irene. Pedro
tenta contar a verdade para Marina, mas ela não acre
dita nele. Pedro sai em busca de provas do atropela
mento de Irene. Paula dá um carro para Eduardo e ele
termina o namoro com ela. Léo faz com que Eunice
acredite que Pedro seja o culpado pela morte de Irene.
Paula procura Eduardo e eles reatam o namoro. Vitória
aconselha Marina a procurar Léo. Raul adia sua via

gem com Carol. Léo finge se emocionar durante uma

conversa com Marina.

versando com Minerva antes e depois do incêndio.
Áureo conversa com Abner e confessa que só está
com Celeste para provocar ciúmes nele. Alice surge
no café e arma outra confusão com Guilherme.

• CORDEL ENCANTADO
Batoré retira Antônia à torça do carro de Timóteo.

Todos na igreja estranham a demora da noiva. Batoré

atropela uma mulher na estrada para tugir de Inácio. Lilica
ouve o coronel dizer que vai acabar com Jesuíno no dia do
seu casamento. Inácio resgata Antônia, mas se desespera
por não conseguir salvar a mulher que Batoré atropelou.
Batoré pede que Timóteo ajude-o a pegarAntônia.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia discute com a mãe e inicialmente se

nega a fazer o aborto. Patrícia se convence e arruma

suas coisas para sair. Margarida conta que ganharam
o prêmio. Os amigos se abraçam, e desequilibrados,
caem na piscina. Marialice chega com Vinícius e to

dos começam a batucar e dançar. Os outros hóspedes,
horrorizados, se retiram. Severino pede a Ernesto que
descubra quem é o amante de sua esposa, em troca

de dinheiro. Francisco vai até o apartamento de Regi
na, mas encontra Cleber.

• MORDE E ASSOPRA
Lílian se ofende com a desconfiança de Miner

va e hesita em mostrar sua bolsa. Dulce insiste para
o filho continuar trabalhando no café. Áureo conta

para a mãe que pegou o anel para proteger Lílian.
Alice ouve a mãe dizer que tem um segredo. Salo
mé pede a Marcos que procure as plantas da casa

de ícaro. Josué insinua que tem costas quentes e

Xavier revela para Júlia que viu o segurança. con-
�

{O r�sumo dos capitUlaS é de res

ANIVERSARIANTES
3/6
Aliana Esperança
Andriel Urbanski
Antônio Gesser
Antônio J. da Silva'
Antônio Richardt
Certos A. de Souza
Claudete G. Schwerder
Cristiane K. Bruch
Daniela B. Janh
Davidson G. Rei
Delfino Konell
Edenilson.Fulik.•. _ , .

Edileuza P. Tornelim
EveraldoWessling
Everson Roeder
Geraldo Lipinski
Jéssika C. Ruedger
Karollayn Marschall
Laurita Soares
Lucimeri Moraes
Luzia Demarchi
Marcelo A. Chagas
Maria Eduarda M. Barato
Marilei R. Müller
Marisa Schmoeller

-\

Milene Ristou
Milton Pereira Jr

Rodrigo Rafael Mundi
Roseli A. Spredeman
Rosita Borchardt
Sandra de Souza
Silvio Greuer
Suani C. de Lima

SuijanWille
Weslley Marschall
William Felipe Zoz
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Charlie St. Cloud, baseado
no aclamado romance lhe
Death and Life of Charlie St.
Cloud, de Ben Sherwood,
é um drama romântico
estrelado por Zac Efron. Nesta
emocionante história, Charlie _

inicia uma jornada na qual
abraça a obscura realidade do

passado e descobre o poder
transformador do amor. O
talentoso iatista Charlie (Zac
Efron) é admirado pela sua mãe
Clarie (a vencedora do Oscar,
Kim Basinger) e seu irmão
mais novo Sam (Charlie lahan).
Graças a seu dom no esporte,
Charlie conquista uma bolsa
de estudos que o levará para
longe de sua pacata cidade
natal. Mas seu futuro promissor
é interrompida .quando uma

tragédia atinge sua família.

Um dos maiores hitmakers do
Brasil, Lulu Santos reassume o

formato acústico em seu novo

projeto. Além dos sucessos,
Lulu também incluiu algumas
surpresas, as músicas que não
foram registradas no primeiro
acústico e mais uma música
inédita. CO'm alta qualidade
de imagem e som, o blu-ray
Lulu Santos - Acústico MlV II
conta com as participações
especiais de Jorge Ailton e

Marina de la Riva.
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Atriz queria perder
___--�--�--.§ peso. mas engravidou

....:I

�

TIRINHAS

o CARNIVORO ...

e CO� a �aI'nha...

A SELVA LTDA: GUSTAVO SANCHEZ

CINEMA

VELOZES E FURIOSOS 5
Dessa vez, o personagem principal Dominic Toretto, vivido pelo ator Vin Diesel, foi resgatado da pri
são por sua irmã Mia (Jordana Brewster) e Brian O'Conner (Paul Walker), que realizam uma ousada

ação sobre rodas. Logo em seguida, ele desaparece. Brian e Mia vão até o Rio de Janeiro, onde
encontram Vince (Matt Schulze). Ele propõe ao casalo roubo de carros que estão sendo levados

em um trem, algo que, segundo ele, será uma operação simples que renderá bons lucros. Durànte a

operação, Dominic reaparece e diz à irmã que os planos mudaram. Ela então leva um dos carros a

um esconderijo em plena favela carioca, deixando Dominic e Brian enfrentando policiais e bandidos.

Ao desmontar o carro, o trio descobre que ele contém um chip com todas as operações ilegais de

Hernan Reis (Joaquim de Almeida), incluindo onde guarda o dinheiro arrecadado. É o suficiente para

que eles elaborem um plano para roubar a fortuna de Reis, contando com a ajuda de vários amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30"
19h e 21h30)
• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h10,
18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Rio (14h)
• Velozes e Furiosos 5 (16h30, 19h e 21h3Ó)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• X-Men: Primeira Classe

(14h, 16h40, 19h20 e 21 h50)
• Cine Garten 2
• Rio (13h45 e 15h45)
• Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio (18h40 e 21 h30)
• Kung Fu Panda 2 (15h45 e 17h45)
• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h20, 18h20 e 21h15)
• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h15, 16h20, 19h40, 22h10)
• Cine Garten 5
• Bróder (14h30, 17h, 18h50 e 21h)
• Cine Garten 6
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (3D)
(13h, 19h, 16h e 22h)
• Cine Mueller 1
• Piratas do Caribe: Navegando em

Águas Misteriosas (13h, 15h50, 18h40 e 21h30)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h20, 15h30,
17h40, 19h50 e 22h)
• Cine Mueller 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h15 e 21h45)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (13h,
16h,1ge22h)
• Cine Neumarkt 2
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h40, 19h20 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h40, 15h10, 18h10 e 21h10)

• Kung Fu Panda (16h30)
• Cine Neumarkt 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40, 17h50, 20h e

22h10)
• Cine Neumarkt 5
• Velozes e furiosos 5 - Operação Rio (13h20,
16h10, 18h50 e 21h30)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Reencontrando a Felicidade (14h40, 17h,
19h10 e 21h20)

Grávida de seus meses, a atriz Solange
Couto, de 54 anos de idade, disse à
imprensa que aderiu a um tratamento

hormonal para perder peso. No entanto,
logo depois de ter começado a ingestão dos

medicamentos, ela descobriu que esperava
um filho do marido, o pernambucano
JamersonAndrade, trinta anos mais jovem.

Suzy RegO: émuito de
• •

num em num mesma

Apesar de ter voltado à televisão, após
quatro anos, exatamente por estar acima
do peso, a atriz SuzyRego não tem gostado
nem um pouco dessa condição. Ela, que
faz parte do elenco da novela globalMorde
eAssopra, diz se sentir gigantesca e nada
confortável com o próprio corpo. "Este peso
todo émuito chato, o peito pesamuito, é
muita barriga, muita bunda, muito demim
emmimmesma", desabafou.

Gisele incentiva a

economia de água
Amodelo Gisele Bündchen publicou em sua

página doTwitter uma foto na qual aparece
molhando as plantas do jardim com um

regador ao lado do filho, Benjamin. Segundo
ela, 110 regador ajuda a não desperdiçar
águana hora de molhar as plantas. E os

pequeninhos adoram participar".A foto faz
parte de uma campanha em favor domeio
ambiente encabeçadapela topo

Cantor faz uso de
hormônio sexual
Na tentativa de alavancar o apetite
sexual, RobbieWilliams está injetando
testosterona no próprio corpo duas
vezes por semana. O hormônio
sexual é uma indicação médica. Isso

porque o especialista responsável
pelo tratamento do cantor o deixou
assustado ao afirmar que ele tem o

desejo de um homem centenário.

HORÓSCOPO

Brad é homem de

verdade. diz Jolie
A atriz Angelina Iolíe afirmou, em
entrevista ao DailyTelegraph, que além de
ser um marido e um paimuito carinhoso,
Brad Pitt consegue ser também um

"homem de verdade". IIEu tenho muita
sorte com Brad", afirmou. Chegando
a corar, Angelina Jolie acrescentou:
"fisicamente, ele é um homem de
verdade. Em todos os sentidos que isso

pode ter", completou.

Hen�ique Lemes
entre os favoritos
O guaramirense Henrique Júnior Lemes
está entre os queridinhos do programa
Ídolos. A informação foi divulgada pelo
site R7, da Rede Record. A equipe fez uma
pesquisa entre os internautas para saber

qual participante tem mais chances de
ser o campeão da temporada. Segundo a

enquete, Henrique Lemes recebeu 21,61%
dos votos, Elson Júnior 14,99% e Hellen
Caroline 14,71%.

ÁRIES
Tenha cautela ao expressar suas idéias. Cuidado também
com fofocas e intrigas. Problemas íntimos exigem cuidados

especiais, mas em família o astral é bom.

TOURO
Evite negócios que prometam lucro muito fácil. No setor

...-;:;;.a
profissional, busque o anonimato. No campo afetivo, uma

decepção não está descartada.

GÊMEOS
Trabalhar em equipe e contar com a ajuda de colegas
será o melhor a fazer hoje. Entretanto, fique dê olho na

concorrência. O amor inspira cuidados.

CÃNCER
A profissão conta com astral 'elevado, mas cuidado com a

insegurança. Conflitos de interesse entre você e seu par ou

por causa de outra pessoa podem atrapalhar.

LEÃO
Parcerias e alianças serão benéficas ao seu desenvolvimento
profissional, Entretanto, defenda sua privacidade. Evite
deixar a vida amorosa em segundo plano.

VIRGEM
Vida profissional e amorosa podem entrar em choque. Talvez
sejél preciso colocar as duas coisas na balança e pesar o que
é mais importante neste momento.

LIBRA
O momento é de reflexão, nem todo mundo merece a sua

confiança. Aja com menos ingenuidade. Não vale a pena
sacrificar a relação em função da carreira.

ESCORPIÃO
Udar com os problemas que você vem tentando evitar será
fundamental nesta sexta-feira. Foque suas energias no
trabalho e perceberá o bem que isso fará a você.

SAGITÁRIO
Problemas familiares poderão provocar conflitos entre você
e seu par. No trabalho é hora de unir forças e contar com a

ajuda de colegas.

CAPRICÓRNIO
A carreira está bem amparada. Porém, o clima em família e

no romance anda um pouco tenso. Seu desejo de liberdade
poderá gerar conflitos.

AQUÁRIO
Atenção ao setor financeiro. Uma viagem ou trabalhos que
envolvam divulgação, marketing e comunicação serão bem
vindos hoje.

PEIXES
Questões familiares trarão à tona muitas preocupações. Evite
desgastar-se e foque suas energias em algo produtivo. Não
fique remoendo mágoas.
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c.INE ALlElNATlVO II
'�::��Jo Ponto de Cultura Teatro Vivo do Grupo Gats foi contempladoem 2010 no edital"Cine Mais Cultura".A iniciativa é do Ministério da Cultura Que disponibilizoequipamento audiovisual de projeção digital e obras

. brasileira? do catálogo do Programadora Brasil.Desde julho de 2010 o Gots alimenta semanalmente com,sessões gratuitas, cábeças com sede de culturaE olha só, se você tem uma bando, ou foz algumaperformance, conta histórias, quer lançar um livro, filme,danço, sapateia, o Gats promove antes de cada sessão um,
Sarau Cultural e você pode 'se apresentar e divulgar o seutrabalho.

A sede do Gats fico na Av. Marechal Deodoro 1082 sala 4,
,Centro de Jaraguó do Sul/Se.

76eófÁ
MEDOS

Tenho medos; muitos medos!Medo de ficar sozinho, sem os meus!Medo de ter os filhos distantesMedo de ficar longe do meu amado.
Tenho medos, muitos medos...Medo do mundo, do vento, do raio!Medo do vazio dos despedidasMedo dos surpresos, do inesperado.

Tenho medos, muitos medos!Medo de ficar desinteressante,Medo de ficar feia, velha, esquecida.
Tenho medo de perder o medoPois terei, então, abraçado o maior medo.Medo da morte, me despedido da vida!

Informações e agendamento: 3275-2309/ blog:www.cineteatrogats.blogspot.com/ site www.grupogats.com.br

yt,f1«l1 'Z8d
LAGEs/se

bESAMFO!
Produzir um espetáculo artístico envolve tempo, dinheiro, e muita paciência. Ouando li na mídia shaw de Oscar Filho,

humorista do COC, achei muito legal, mas imaginei que o preço do ingresso seria salgado.
Num país onde se trabalha pra pagar o supermercado parceiro, não é todo mundo que tem R$50ão ou mais pra pagar

_ de entrada. Mas a minha surpresa rolou quando do nada vejo um post no Face dizendo que era só passar em um

estabelecimento local que você ganharia um bônus de 50%. Bom, se cinco dias antes do evento os promotores já estão

dando 50% de desconto posso pensar em duas coisas: Ou o ingresso tava superfaturado, pois dando 50% de desconto

os promotores ainda teriam lucro, ou não tava vendendo nada, também por culpa do ingresso muuuuuito caro.

O resultado é que às vezes os artistas, que provavelmente não sabem disso, acabam fazendo o seu shaw pra meia
dúzia de gatos pingados, apesar dos espetáculos serem muito bons.Por favor, ingressos mais justos para shows de boa qualidade!

ASS: C.A�ANA C.U\.l

•••

. )
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Da escolha do� ingredientes ao modo

de preparo das refeições, tudo na

Ciluma é feito com carinho e dedicação

para conservar aquele sabor mágico e

caseiro que só as nossas avós

conseguiam proporcionar.

E é seguindo essa receita que estamos

completando 30 anos de história em alimentação

para coletividade. Sempre servindo um produto de

qualidade e oferecendo como acompanhamento
modernos serviços e opções de personalização de

acordo com o perfil de cada cliente.

Tradição. & Evolução

Abraçar os sonhes em busca de sua

realização é uma receita de sucesso.

Parabéns Ciluma pelos 30 anos!
• Comercializamos: bovinos/suinos/aves/embutidos/industrializados
• Atendemos: cozinhas industriais/merendas escolares/hospitais/restaurantes e similares
• Uma empresa familiar voltada para qualidade/prestatividade/inovação.
• Profissionais comprometidos com o resultado final.
• Adequando se constantemente ao perfil do cliente.
• Produção segura com matéria prima de procidência certificada.
• Buscando constantemente a satisfação do cliente.
• A resplendor alimentos leva aos seus clientes os melhores produtos
com 'os melhores preços do mercado.

• Atendendo todo o estado de santa catarina com frota própria.
",

espie dor
16 ANOS ATENDENDO SEUS NEGOClOS :

e-mail: resplendor.alimentos@terra.com.brlfone: ,(47) 3425-2219
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CONSCIENWI&IZAÇAO

Por calçadasmenos perigosas
Mesmo sem estatísticas, acidentes
em passeios são frequentes. Melhoria
só é possível com consciência

JARAGUÁ'DO SUL
............................................. , ,.,

BRUNA BORGHETI

Na manhã da última terça-fei
ra, dona Isolda Altini Longui

resolveu que iria a pé até uma

verdureira perto de casa, para
ajudar a cuidar da saúde que co

meça a ficar fragilizada com seus
,

71 anos. O pequeno trajeto, no
entanto, acabou se mostrando

• •• .-1

muíto traíçoeíro.
Quando passava em um ponto

próximo à Viação Canarinho, ela
continuou caminhando por uma

calçada desnivelada e, antes mes

mo que pudesse perceber, esta

va estatelada no chão, sentindo
fortes dores. Ela acabou com os

óculos quebrados, cortando o

olho, e a mão direita inutilizada:
foram cinco ossos quebrados
na, região próxima ao pulso. Os

transeuntes que a socorreram

chamaram o genro de Isolda, que
a levou ao pronto socorro e para

fazer os exames necessários.

"Quando fui fazer a radiogra
fia, não

.

consegui abrir a mão.

Queriam deixar a cirurgia para
outro dia, mas eu disse que não

aguentaria e acabei fazendo após
as 17h", relembra a idosa, que
ainda sofre muitas dores e preci
sa contar com a ajuda da família
até mesmo para pequenas ações.
Isso sem contar que a mão es

querda está escurecida, e ela só
será atendida por um ortopedista
na próxima terça-feira.

Rudi Utech, 54 anos, também

percebe a irregularidade das cal

çadas no Centro da cidade - e

quando se obriga a andar com a

bicicleta em cima delas, pela falta
de ciclovias e o perigo de andar
na rua, acaba quase caindo em

alguns pontos. "Falta consciência
dos moradores, e precisamos que
isso mude de alguma forma. Não
só pela segurança, mas também

pela beleza", opina o aposentado.
MARCELE GOUCHE

Isolda foi parar no hospital depois de
tropeçar em uma CéÍIçada désniVelada

EDUARDO MONTECINO
,

��.

Em pleno centro da cidade, lião é difícil
encontràr calçadas em�o estado

, EDUARDO MONTECINO

, ""llig1üIS. trechos estão completámente
desinlídos. AncIar é quasewna aventura

pouco,mesmo que seja
tirando lajotas soltas,
as calçadas até o fim do
ano", explica a arquiteta.
Aprimeira reunião, na
quarta-feira, foi PÇlfa
dividir trabalhos.A

Ruas recebem reforço na sinalização
JARAGUÁ DO SUL

Se você estiver, dirigindo e
-, tiver que desviar de homens tra

balhando em canteiros e pintan
do o meio fia nos próximos dias,
tente não se aborrecer. São fun
cionários da Secretaria de Obras

participando de uma série de
melhorias que serão feitas nas

ruas de todos os bairros da cida
de nos próximos meses.

No início da semana, re

forços na pintura do meio-fio,
conserto de guias e demais me
lhorias já foram feitas em fren-

te à empresa Weg, na Avenida
Waldemar Grubba. Antes disso,
a Ponte do Portal também rece

beu a pintura de postes e meio

fio, além do embelezamento de
canteiros.

"Começamos primeiro onde
foram feitas as mudanças de

trânsito, e logo vamos focar os

trabalhos no Centro", explica o

coordenador, Reinaldo Mame
des da Silva. Segundo ele, a lim
peza só teve início há dois meses

porque a chuva acabou dando

,

Hma folga e permite que as pin- ,

, � � .

,

1 1 { I, , .� ,

turas não sejam danificadas.
Não há previsão para o fim

das melhorias. Nesse final de
semana, o trabalho se concen

tra ainda naWaldemar Grubba,
com alguns transtornos para os
motoristas por causa das podas
das árvores. "Depois trabalha
mos com a Ponte do Centená
rio e na Ilha da Figueira. Era
uma intenção que existia des
de o início do governo, e agora
pudemos dar continuidade",
comemora o coordenador dos
trabalhos.

Equipe está pintando postes,.meio 60,
e·arnunando canteiros esta semana

. "

,. " 11;':' ".

.... '- •• J lo. • oi '- I. J ... J .1 " J .. t. L

.' ,. \
�' ir·· ... · ...... ' � I; .;.

", J' I' . t
•
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VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5760'
DÓl..AR TURISMO (EM R$) 1.5100
DÓMR PARALEl..O (EM R$) 1.5900
EURO (EMl!:$) 2,2823

1.578Q .JI$,-1,13%
1.6500 �h:'0,67%
1,7300 ";I/we%
2,2848 '�10,06%

Proibição à carne
o governo russo decidiu barrar a

compra de produtos de 89 unidades
de processamento de carnes do
Brasil, medida que surpreendeu
representantes do setor no Brasil e
agravou a disputa comercial entre
os países envolvendo as carnes.

As unidades processadoras são so
Mato Grosso, Rio Grande do Sul e
Paraná. O embargo entra em vigor
no próximo dia 15

A notícia do embargo vem pouco
mais de 15 dias depois da visita de
uma missão brasileiraàRússia,
liderada pelo vice-presidenteMichel
Temer, que visava justamente
reverter às restrições às carnes
brasileiras e surpreendeu o setor.

Uma missão do Ministério de

Agricultura deve ir aMoscou nos

próximos dias para discutir a
medida com autoridades russas.

Fórum Regional
Até dia 7 de julho serão

realizados Fóruns Regionais de
Consulta Pública das Ações de
Trabalho, Emprego e Renda, por
iniciativa da SST - Secretaria
de Assistência Social, Trabalho
e Habitação, em 21 municípios
sedes das Associações de
Municípios. No dia 29 de junho
o evento acontecerá em Iaraguá
do Sul, às 8h30, no auditório
do Sesi. O Conselho Municipal
de Trabalho e Emprego apóia o

evento e realizará sua reunião
mensal naquele dia e horário.

LOTERIA· FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04558
1 ° 66.709 250.000,00

20.470 22.000,00
78.692 12�000,OO
77.628 11.000,00
14.147 10.320,00

QUINA
SORTEIO N° 2611
25 - 32 - 51 - 64 - 80

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1145

07 - 13 - 14 - 15 - 24
28 - 30 - 35 - 36 - 40
41 - 45 - 50 - 57 - 58
71-75-82-91-95

MEGASENA
SORTEIO N°

17 - 30 - 32 - 40 - 42 - 56
_ • .; t , � 'I

Ikarsten@netuno.com.br

A Rússia foi o principal destino das

exportações brasileiras de carne
suína em 2010, com 43 por cento,
ou cerca de 234 mil toneladas,
segundo dados compilados
pela Abipecs. Em 2010, a Rússia

- importou 144 mil toneladas de
carne defrango, sendo o 9°principal
destino no período, segundo
a Ubabef(União Brasileira de
Avicultura).

Aposentadoria
Atento à ampliação da expectativa de vida, o governo
continua estudando forma de postergar ao máximo o

pedido de aposentadoria dos trabalhadores. Nos últimos
anos, no entanto, encontrou um aliado insuspeito que é a

pressão do mercado pois muitas empresas buscammanter

na ativa especialistas cuja substituição é cada dia mais
difícil. Desta forma, estamos caminhando lentamente para
uma situação que é realidade em países desenvolvidos
e que por aqui estava sendo ignorado pois qualquer
profissionalmais idoso era simplesmente rejeitado.

Será que
decola?
Infraero anuncia que serão
investidos R$ 5,6 bilhões em obras
nos aeroportos das 12 cidades
sede da Copa do Mundo em

2014. De casos práticos de obras
em andamento, no entanto,
ninguém está anunciando nada
e temos menos de três anos pela,
frente. Portanto, não existem
dúvidas quanto ao fato de que
vamos passar vergonha e mostrar

uma grande incompetência
para o mundo todo.

Commodities
O Índice de Commodities Brasil,
elaborado pelo Banco Central,
acusou uma queda de 4,47% em

maio em relação ao mês anterior.
No acumulado no ano persiste
uma alta de 3,04% até maio. No
confronto dos últimos Izmcses
incluindo maio, o índice teve
aumento de 31,29% em relação
ao período imediatamente
anterior. Como se pode observar,
finalmente estes produtos
deixam de pressionar fortemente -

a inflação e a perspectiva é de

que os próximosmeses persista
esta situação. Na região, omais
comemorado é. a queda nos
preços do algodão que tem
grande impacto sobre os custos

da empresas têxteis. ,. . ..,

Guerra fiscal
A decisão do Supremo Tribunal
Federal- SrF - de que
incentivos fiscais só podem
ser concedidos mediante
convênios firmados pelo Confaz,
torna inconstitucionais os

incentivos fiscais concedidos

pelos mais diversos Estados.
Desta forma, os tribunais estão
antecipando decisões que
o governo federal pretendia
adotar para acabar com a

chamada "guerra fiscal". Embora
possam parecer benéficãs para
algumas' empresas, devemos
Jembrar que estas vantagens
concedidas precisam ser

pagas por outros e, no final
. são altamente danosas para os

contribuintes. Muitas empresas
beneficiadas deverão repensar
rapidamente suas estratégias.

Energia ela palha
O aproveitamento da palha
que sobra nos canaviais junto
com o bagaço da cana para a

alimentação das caldeiras e

produção de energi-a elétrica
deverá ser forte incremento
com a liberação de recursos
no valor de US$ 68,5 milhões
destinados ao financiamento
destes projetos. A tecnologia e

o combustível estão disponíveis
e agora também existirão

, financiamentos.

DIVULGAÇÃO

Material de construção
Segundo a pesquisa mensal realizada pela Anamaco em

parceria com o Ibope, as vendas de material de construção
em maio ficaram estáveis em relação ao mês anterior
e acusam uma queda de 6% em relação a igual mês do
ano anterior. Ainda assim, o setor acumula crescimento
no ano de 2,5% contra um crescimento de 7,5% quando
comparados os últimos 12 meses com os imediatamente
anteriores. Existem sinais concretos de que o setor está

passando por uma acomodação.

, I

Belo monte
o governo brasileiro finalmente está conseguindo
colocar um pouco de racionalidade nos projetos
e na cabeça dos técnicos do lhama e por isto

licenças amhíentaís como a da hidrelétrica de Belo
.

Monte estão saindo. Sem dúvida nenhuma, esta
obra - que deverá gerar cerca de 10% da energia
elétrica atualmente consumida no país - vai provocar
impactos ambientaismas, nenhum país domundo
pode se dar ao luxode abrirmão destepotencial.
Cabe pois, utilizar os reClU·SOS da engenharia para
provocar omenor impacto possível e ao mesmo
tempo promovermil Impacto social positivo na
regíãn afetada.As soluções existem e é hora de deixar ,.

de lado a posição xiita de alguns ambíentalistas,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CATARINEHSE

B-ase do [uventus estreia sábado
Equipes juvenil
e juniores estão
prontas para,
representar o
Moleque Travesso
na Divisão Especial

JAMGUÁ DO SUL

GENIELLI RODRIGUES

D' epois, de quase ter desisti
do da Divisão Especial do

Campeonato Catarinense e res

surgido com a parceira da A.G.S.

Esportes, empresa de Curitiba,
o Iuventus está pronto para es

trear nas categorias juvenil e ju
niores da competição estadual.
Os elencos da base começaram a

ser formados há um mês. Porém,
o técnico Eduardo Rodrigues, da
escolinha do Falcão, assumiu os

grupos há apenas dez dias ,e irá
comandá-los nas partidas con

tra XV de Outubro, amanhã, às
13h30 (juvenil) e lSh30 '(junio
res), no João Marcatto, com en-

�
trada gratuita.

A competição foi dividida em

três chaves e os jaraguaenses
caíram no grupo C, ao lado de

Caxias, XV de Outubro e Cambo
riú. As equipes jogam em turno e

returno e, somente no grupo C,
classificam-se dois. Já na chave A
(Tubarão, Hercílio Luz e Próspe
ra) e B (Hermann Aichinger, Ioa
çaba e Porto) passam apenas um.

Após a fase de grupos, acontecem

PREPARAÇÃO
Handebol segue
com amistosos

MARCELE GOUCHE

.GRUPO C
• 1a Rodada

AMANHÃ (4/6)
Loca: João Marcatlo

Juventus x XV de Outubro

'. 2a Rodada

SÁBADO (11/6)
Local: Estádio Ernestão,
em Joinville

Caxias x Juventus

• 3a Rodada

SÁBADO' (18/6)
Local: Estádio Roberto Santos
Sobrinho, em Camboriú
Camboriú x Juventus

• 4a Rodada

SÁBAPO (25/6)
Local: Estádio Gigante do
Vale, em Indaial

XV de Outubro x Juventus

• s- Rodada

SÁBADO (2/7)
Local: Estádio João Marcatlo

Juventus x Caxias
Juvenil e juniores treinam hámnmês e amanhã têm o primeiro�

as semifinais e depois as finais,
que serão disputadas em jogos de
ida e volta, com saldo de gols. No
caso de empate nos dois jogos, a
vaga será decidida nos pênaltis.

Segundo Eduardo, o objetivo
inicial será passar para a fase de

císiva. "Apesar de conhecermos

pouco dos nossos adversários
devemos brigar de igual para

igual com o XV e Camboriú",
apontou o treinador, afirmando
que o Caxias é o adversário mais

difícil, pois vem de um trabalho
,

de longo prazo. Nas contas dele,
se a equipe somar 12 pontos nas

seis partidas, passará para as se

mifinais. "

Sobre os dois grupos que tem

em mãos, o técnico está bastante

otimista. "O juvenil têm 28 joga
dores e é formado basicamente

por atletas da cidade. Para ter uma
ideia, entre os titulares sete são de

Iaraguá Já o juniores têm 18 atle
tas e boa parte foi contratada, mas
não deixa de ser um time forte. A

competição é curta, mas acredito

que teremos tempo para crescer

com o decorrer dos jogos", previu.

• 6a Rodada

SÁBADO (9/7)
Local: Estádio João Marcatlo

Juventus x Camboriú

OBS.: Juvenil entra em

campo sempre às 13h30 e

o juniores às 15h30.

Futsal sub-13 e sub-17 defendem invencibilidade
HENRIQUE PORTO/AVANTE!

A equipe de handebol feminino,
ADHj /FME, faz hoje em Itajaí
mais um amistoso preparatório
para as competições de 2011.
Serão duas categorias que
disputam os jogos-treinos:
sub-14, que representa Iaraguá
no Campeonato Catarinense
Infantil e o sub-16, que disputará
os Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, a Olesc (Olimpíadas
Estudantis de Santa Catarina)
e o Campeonato Estadual
Cadete. As partidas acontecem
no Ginásio Gabriel Colares a

partir das 16 horas. As equipes
,
são dirigidas pelos professores -�,�,-".._'"----,''''''':''',\._,

......

AdemirVieira de Oliveira e Sub·13 já balançou as redes 60 vezes
Marcelo Millani Dias. eJ..:a� seis i..O$ no Estadual

CHUVA
DE GOLS,

As equipes do sub-13 e sub- lheiro do Estadual da categoria:
17 do futsal de base defendem Omar, que já fez 29 tentos. Para

nesse fim de semana a inven - esta rodada o técnico Luís Clau
cibilidade do Campeonato Ca- dio Dalprá não contará com Sa
tarinense. O sub-13 viaja hoje muel (goleiro menos vazado no

para Criciúma onde disputará campeonato de 2010), pois so

o returno da segunda fase do freu uma lesão no braço direito
Estadual. O primeiro confronto e está em tratamento.

do Colégio Evangélico Iaragua/ O outro time a entrar em qua
FME será diante de São João' dra é o sub-17, CEJ/AfortlColor
Batista, hoje, às 19h. Amanhã, a Química/Gráfica Régis/FME.
equipe encara São Francisco do Os meninos viajam para Lages
Sul, às 9h; e para encerrar o re- onde competem pelo returno da
turno o time enfrenta os donos segunda fase. O grupo defende
da casa do Criciúma, um pouco a invencibilidade contra Schro
mais tarde, às lSh30. eder e Lages, amanhã, às 10h

.Os meninos do sub-13 estão e lSh, respectivamente. Os co

cam 100% de aproveitamento mandados de Augustinho Ferrati
com seis vitórias. No, total, eles jogaram cinco vezes e venceram

já balançaram as redes 60 vezes todos os jogos, além de balança
e levaram apenas sete gols. A rem as redes por 48 vezes e leva

equipe conta ainda com o arti- rem apenas oito gols.
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Encerra na próxima segunda-feira, dia .

6 de junho, o prazo de inscrições no
Campeonato Jaraguaense deVoleibol.
O evento é uma promoção daFundação
Municipal de Esportes, As inscrições custam
R$ 400 por equipe. Os interessados podem
fazer cantata com aFME pelo e-mail
eventos1@fmejaraguadosul.com.br.

Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Imprensa x Sesi
Na terça-feira aconteceu o

'match' entre Imprensa e Sesi,
no novo campo sintético da
entidade. O time da imprensa
contou com nomes como

IoeJunior, Regis Portanova,
Sergio Luís, nosso diretor
Nelson Luiz Pereira e este

que vos escreve. Com decisiva

ajuda dos reforços de Ioel,
Gustavo e Eron ('contratado'
junto ao Sesi), vencemos por

.

8x7 (o 'chefe'fez dois gols e

pediu para eu escrever aqui).
Na hora do rango, Rodrigo
Ploriani e Emerson Gonçalves
apareceram do nada para
'reforçar' a equipe.

Clima de amizade INTEGRAÇÃO·
Partida entre

Imprensa e Sesi
aconteceu no novo

campo sintético
da entidade

Que este seja o primeiro de muitos
eventos entre Imprensa e Sesi. O clima
de amizade imperou durante toda a

partida e se estendeu ao churrasco de

confraternização. Foi bom também

para conhecermos alguns planos
da entidade para cidade, através do
diretor Jefferson Galdino, como a

construção de uma pista de caminhada
ao redor do campo. De decepcionante,
apenas a atuação de Giovane de

Carvalho.coordenador estadual do
PAP.Visivelmente fora de forma, foi
apontado como o grande responsável
pela derrota de sua equipe.

Voleibol

IBOPE
CONFIRMA:

Varzeano Bulfalos Seniores
No sábado acontecem os jogos de
volta das semifinais dos Seniores,
no estádio Hugo Koehn.Vitória
e Grêmio Garibaldi precisam
vencer e reverter as vantagens
de Néki/DutraÁgua e Noite à
Fora. O auriverde contará - mais
do que nunca - com a pontaria
certeira deAlaor, que jámarcou
14 vezes no certame.

Difícil apontar um único jogo
de destaque nesta rodada do
Varzeano de Jaraguá do Sul.
Além do equilíbrio natural dos
times, um tropeço pode - e deve
- custar a vaga na semifinal. Eu
vou tomar o caminho do Garibaldi
e acompanhar o' jogo entre
Flamengo B xNoite à Fora, no
estádio Luís Carlos Ersching.

Um bom programa para a tarde de
sábado é acompanhar a partida
entre Corupá Buffalos e Tubarão
Predadores, pelo Catarinense de
FutebolAmericano. Além da já
destacada organização do evento,
amanada corupaense garante a
inédita vaga na segunda fase em
caso de vitória. O jogo inicia às

14h, no Seminário.
DNULGAÇÃO

Basquete
Muito basquete em Iaraguá do sul no
fim de semana. Dentre todos os jogos,
destaco a estreia diante da torcida da

equipe Faculdade Jangada/O Correio do

Povo/FME, da categoria infanto-juvenil
feminino. O adversário será aAdepi, de
Piçarras, às 15h de sábado, no ginásio do
Colégio Evangélico. Prestigie.

Primeirona
Hoje tem o Congresso Técnico do
Campeonato Jaraguaense daPrimeira
Divisão. Será às 18h, na sede da Liga'
Jaraguaense de Futebol.Aprincípio, oito
equipes demonstraram interesse na

competição. Porém, conversas de bastidores
apontam para a desistência de uma delas, o
que será uma grande surpresa.

PEtA qa VEZ,
A MAIS OUVIDA.
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AIVlISTOSOS

Ne are Elano
chegam à seleção
Brasil treina para o

reencontro com a

. Holanda amanhã
. .

no Serra Dourada
em Goiânia'

DA REDAÇÃO
AGENCIA ESTADO

Sob forte esquema. de segu
rança, Neymar e Elano che

garam em Goiânia pouco antes

do meio-dia desta quinta-feira
e foram saudados por uma cen

tena de torcedores no saguão do

aeroporto Santa Genoveva. Al

guns vestiam a camisa do Santos
e ainda festejavam a classificação
do time para a final da Copa Li-

_
bertadores da América, obtida
com o empate por 3x3 contra o

Cerro Porteüo, na última quarta,
.

em Assunção.
A dupla cruzou a área interna

do aeroporto goiano em apenas
12 segundos. Logo, os dois esta

vam em um carro que saiu do
local escoltado por seis moto

queiros. Assim que desceu do

avião, Neymar foi ao banheiro
no acesso à pista. Esqueceu um
anel no lavatório e que foi recu

perado mais tarde.
- Na chegada ao hotel, havia

outra- aglomeração de torcedo
res para saudar os dois santistas.

Neymar disse rapidamente que
não chega ao grupo como "astro".
"Sou mais um para ajudar". No
período da tarde, eles não par
ticiparam

.

do treino comandado

pelo técnico Mano Menezes no

estádio Serra Dourada. Os dois,
no entanto, estão confirmados

para o amistoso deste sábado
contra a Holanda

Em campo, Mano Menezes
fez por uma hora um treinamen
to secreto, preparando alguma
estratégia para surpreender .

os

holandeses. Nos 30 minutos fi
nais da atividade, dirigiu um

mini coletivo com a seguinte
formação da equipe titular: Ju
lio Cesar; Daniel Alves, Lúcio,
Thiago Silva e André 'Santos;
Lucas, Anderson, Ramires e Ia
dson; Leandro Damião e Rabi
nho. No jogo, o treinador brasi
leiro deve escalar.Elano no lugar
de Anderson e Neymar na vaga
de Leandro Damião.

FOTOS DIVULGAÇÃO/MOWA PRESS
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Pato e Ganso podem voltar
e disputar a CopaAmérica

O médico José Luiz Runco
não descartou nesta quinta a

possibilidade da seleção bra
sileira contar com o atacante

Alexandre Pato e o meia Paulo

Henrique Ganso na Copa Améri -
-

ca, que será disputada em julho
na Argentina. Os" dois jogadores
estão contundidos e ficarão fora
dos amistosos contra Holanda,
amanhã, e aRomênia, na próxi
ma terça, em São Paulo.

Após o amistoso no estádio do

Pacaembu, Mano Menezes divul

gará a lista de convocados para o

torneio continental. "Nós estamos

acompanhando o Pato, está com

uma evolução boa. Eu acredito
que sim, mas precisa de mais al

guns dias", afirmou o médico.

Já Paulo Henrique Ganso
sofreu uma lesão muscular no

início de maio e Runco aguarda
um contato com o departamento
médico dó Santos para fazer uma

avaliação mais precisa sobre a

situação do meia. "Do Ganso, te
mos as informações do Santos.
Estamos esperando. Vamos ter

um contato no fim de semana

para sabermos mais. Também
tem evoluído bem, mas quere
mos a reposta do Santos", disse .

De acordo com Runco, os

jogadores deverão estar recupe
rados das lesões para a disputa
da Copa América, mas isso não

garante a convocação de ambos

para a seleção brasileira. "Pelo

tipo de lesão, sim. Mas para recu
perar tem outros aspectos. A co

missão: vai decidir se eles pode
rão ser convocados", comentou.

AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

A família enlutada de

Rauli da Costa
agradece aos Bombeiros, Samu, médicos do Hospital
São José de Jaraguá, todos os amigos que ele

conquistou em sua jornada, parentes e a todos que
enviaram flores, coroas e a acompanharam até a sua

última morada.Convidam a todos para a missa de
.

Sétimo Dia que será realizada na Igreja São Judas

Tadeu, no dia 5/6 às 8 horas da manhã.

, . � .' "j t

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 169/2011.
SECRETARIA DE�ADMINISTRAÇÃO.

TIPO: menor preço POR LOTE. OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de ma

teriais permanente e de manutenção, destinados para a reforma e adequação do parque
municipal de eventos com melhorias nas instalações hidráulicas, preventiva, elétrica e

de gás, conforme e1pecificações descritas no Anexo I do Edital. REGIMENTO: Lei Fed
eral 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de

. outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às

08:45 horas do dia 16 de junho de 2011, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
. de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O

CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:00 horas
do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamen
to estimado para a contratação: R$ 308.501,33 (trezentos e oito mil quinhentos e um

reais e trinta e três centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no

endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul,
(SC), 30 de maio de201h'

A

. FEDRA LUCIANA KONELL ALCANTARA DA SILVA
Secretária de Administração
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Clínica conveaiada àPrefeituI'a ,implanta chip em cão retimdo da rua

SAÚDE PÚBLICA

Ações para
o controle
de animais
Proposta'sugere implantação de políticas
permanentes para reduzir o abandono

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Nnos últimos anos, o abando-
. no de animais tomou-se uma

questão de saúde pública, já que
grande parte deles acaba contrain
do doenças e, ocasionalmente, pas
sando-as para seres humanos.

O setor de zoonoses daSecreta
ria da Saúde desenvolve um traba
lho de tratamento desde 2001, que
começou com um atendimento
veterinário básico a animais visi
velmente doentes, atropelados ou
que estivessem apresentando ris
cos a transeuntes de vias públicas.

A clínica veterinária contra

tada recebe os animais retirados
da rua, faz a castração, coloca
um chip de identificação e ofere
ce para doação. Os novos donos
também passaram a ser cadas
trados, para que respondam caso

os cães ou gatos voltem às ruas.
Por enquanto, o programa só

atinge animais abandonados que
apresentem risco à saúde pública.
A reivindicação de uma política

permanente que atenda a todos
os animais de rua, inclusive os que
não estão doentes, é um pedido
antigo da Ajapra (Associação Jara
guaense Protetora dos Animais), e
agora recebe auxílio do legislativo.

Na semana passada, a vereado
raNatáliaLúciaPetryapresentou na
Câmara uma proposta para estabe
lecer políticas permanentes de tra

tamento de todos os animais aban
donados. "O programa municipal
já evoluiu muito, mas ainda preci
samos de ações como a castração
em massa, além de uma fiscaliza

ção parapunir os donos em caso de
maus- tratos", explica. A presidente
da Ajapra, Sirley Rank; concorda
com que as ações da Prefeitura pre
cisam ter continuidade, em vez de
serem apenas emergenciais.

O projeto deve ser apresenta
do em cerca de 30 dias pela vere
adora Natália. Antes disso, uma
nova assembleia irá reunir a so

ciedade organizada e os poderes
legislativo, executivo e judicial
para discutir a elaboração final
das propostas.

EDUARDO MONTECINO

MUDANÇA
Garcia: ··Iei é
desnecessária··
O secretário da Saúde,
Francisco Garcia, afirma
que o modelo implantado
agora é bastante satisfatório
e está servindo de exemplo

. para outros municípios.
"Temos tido resultado e bons
números de adoção. Nesse
momento, entendemos que a

lei é desnecessária", afirma. A
realização de ummutirão de

castração está sendo estudada
com a promotoria pública, e
deve ser colocada em prática
"com cautela e prudência".
Apenas este ano, a equipe de
zoonoses já recolheu 70 animais
de rua e quase todos foram
adotados. O orçamento para
2011, de R$ 80mil direcionados
ao setor, é mais que o dobro
de 2010 por causa dos
investimentos no novo projeto.

Crianças recebem vacina
contra a gripe neste sábado

Este sábado é o Dia D da cam

panha de vacinação infantil con
tra a gripe. A Secretaria da Saúde
tem como.meta a imunização
de 5.500 crianças entre os dois e

os cinco anos de idade. A vaci
na será aplicada em todos os 15

postos de saúde com sala de va -

.

cinação de Jaraguá do Sul, das 8
às 17horas, e os postos não estarão
fechando para o almoço.

"É importante que os pais não
deixem para vacinar os filhos na

última hora, evitando, assim, fi
las no atendimento. Também é

imprescindível levar a carteira de

vacinação, para que os técnicos

possam anotar a imunização e

checar ri calendário vacinal da

criança", alerta o diretor da Vigi
lância em Saúde,Walter Clavera,
informando que foi fixada na

agenda de cada criança das cre

ches um bilhete orientando os

pais sobre as datas, horários e a

importância davacinação.
Acampanhamunicipal iniciou

em 2004 e neste ano oferece, além
da imunização contra a gripe sa

zonal (comum), a proteção contra

a gripeA O município investiu na
.

campanha R$ 110mil para a com

pra das doses, das seringas e a di

vulgação. Foram distribuídos 500
cartazes (em creches municipais
e particulares),· 5.500 panfletos
e 15 faixas nos postos de saúde,
além de divulgação em rádios,
jornais e também nos circuitos
de TV do transporte coletivo.

As doses davacinapara aCam
panhaNacional deVacinação con
tra a Gripe - que haviam sobrado
e estavam disponíveis também a

doentes crônicos - já acabaram.

EDUARDO MONTECINO

, 1 ... 1" 1

Objetivo é imunizar s,s mO pequenos de dois aos cinco anos ele idade
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SUPERAÇÃO

Mais obstáculos na luta de Iéssíca
Menina portadora
de múltiplas .

deficiências tem
. .

nova cIrurgIa
.

pela frente
JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Cada dia na vida da pequena
Iéssíca Aparecida Flores, 13

anos, é sinônimo de luta, vitória
e superação. Portadora de Mielo

meningocele (malformação con

gênita do sistema nervoso), além
de possuir deficiência múltipla e

uma síndrome- rara e desconhe
cida, a menina precisa de trata

menta constante e na medida
em que surgem esperanças de

melhora, aparecem também no

vos obstáculos a serem enfrenta
dos por ela, e por toda a família.

Alciones Peters, 29 anos, mãe

de Jéssica, estava confiante e cheia
de expectativas em relação à cirur

gia de coluna que deveria ser mar
cada para este mês. Mas o último

DIVULGAÇÃO

Jéssica preciSa de tratamento constante e terá de se submeter a duas cirurgias

laudo médico apontou a necessi
dade de uma outra operação antes
da intervenção na coluna. "Antes
da cirurgia da coluna, ela vai preci
sar fazer uma cirurgia para desco
lar amedula. Se ela não fizer isso,
poderá ficar tetraplégica. E eu

não consigo imaginar a Iéssíca
sem os movimentos. Temos que
tentar de tudo", desabafa.

A primeira cirurgia será feita
através' do SUS (Sistema Único
de Saúde) e deve ser agendada
nos próximos dias. Passados três
meses da primeira operação,
Iéssica poderá então, realizar a

outra cirurgia, desta vez na colu
na, que será subsidiada com re

cursos da família e também das

doações feitas pela comunidade.
Jéssica e a mãe estão vivendo

em Ioinville, já que lá a menina

conseguiu uma vaga naMCD (As
sociação de Assistência à Criança
Deficiente), que fornece trata

mento psicológico, fisioterapia,
hidroterapia e reabilitação física.

Quem quiser ajudar a família
pode entrar em contato pelo te

lefone (47) 3438-1576.

Jetto 2.5
ANO 2009
COMPu:,'ro

"

De: R$65 ..500,
Por: R$63.900,

Promoções válidas até 03/06/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARA VEICULaS À PARTIR DE 2008/2008 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 40.000KM.

,

_. www.autoelite.com.br
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Gf'UpO Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Craraguá uto Elite
A escolha perfeito
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