
Festival
Prepare os quitutes
Aprenda a fazer um
delicioso bolo de pinhão
e um arroz doce de
dar água na boca para
a festa junina, uma
das comemorações
mais irresistíveis do
calendário. Página 16

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU .. EDI
,

,

Mobilização
. ,

: por respeím a

terceira idade

participaram ontem-das
atividades do DiaMundial
de Conscientização da

, Violência Contra a Ressoa
Idosa, que reforça a

importância de denunciar
as agressões. Página 6

TCE questiona
duas licitações
daPrefeitura
ÓRGÃO PEDE EXPLICAÇÕES
à administração municipal
sobre editais abertos no
ano passado para implantar
monitoramento eletrônico
nas ruas. Empresas
concorrentes alegam
irregularidades. Página 18

Feto é achado
dentro deUDt

. , .

vaso sanítárío
POLíCIA INSTAUROU

inquérito para investigar se
mulher que estava grávida
de sete meses, provocou
aborto no Hospital São José
na terça-feira. Ela alegou que
não sabia dagravidez. Página 23

NA CÂMARA
Projeto de lei

. pede mais
um Conselho
Tutelar em
Jaraguá e

reajuste aos
conselheiros.

Página 5

Inscrições para o
Iaraguá em Dança estão
abertas até dia 11 de

julho. Evento acontece
entre os dias 22 e 31

de outubro, no Centro
Cultural Scar.

MIX
PATRÍCIA
MORAES

,

Após a caminbada realizada pelo centro da cidade, id� tiveraIIl aula de ginástica na�ça Ângelo Piazera

Dólarem quedaaquece
o turismo Internacío

Moeda cotada perto de R$ 1,60 e faci- viajar para o exterior. Em uma agên- meses deste ano. Entre os destinos

lidade de pagamento oferecida pelas cia de turismo de Iaraguá do Sul,' mais procurados estão as capitais
operadoras de viagens faz com que procura por roteiros internacionais europeias, os países da América do

muitas pessoas realizem o sonho de aumentou 36% nos primeiros cinco Sul e os Estados Unidos. Página 7

ESPORTE

. Ciclista não compete
por falta de patrocínio
DIFICULDADES FINANCEIRAS

impedem que o jovem
jaraguaense Guilherme
SchwarzMueller participe
do Campeonato Brasileiro
de Ciclismo, que começa.
no sábado. No entanto,
esse problema não tira o

entusiasmo d� jovem de
15 anos, que se destaca
como líder do Campeonato
Catarinense de Ciclismo
de Estrada, na categoria
juvenil. Animado, ele diz
que já está de olho nas

Olimpíadas de 2016. Página 21

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA

CRIS
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

/\ os poucos o homem tem começado
I\a se preocupar com o MeioAmbien
te e com isso cada vez mais podemos
ouvir a expressão "planeta saudável", o
que é muito bom e importante. A cada
dia que passa vemos que a preocupação
em zelar e cuidar do MeioAmbiente tem
se tornado mais frequente em conversas

entre as pessoas e além disso até em atos
praticados pelo homem, através dele

mesmo, através de ações empresariais e

entre outros.

No dia 5 de junho foi comemorado
o DiaMundial do Meio Ambiente, data
comemorativa criada pela Assembléia
Geral das Nações Unidas no ano de

1972, e que marcou a abertura da Con
ferência de Estocolmo sobre Ambiente
Humano.

Este dia tem como objetivo aumen
tar a conscientização e a preservação
ambiental. Os principais objetivos são:

.Mostrar o lado humano das ques
tões ambientais;

Capacitar as pessoas a se tornarem

agentes ativos do desenvolvimento

sustentável;
Promover a compreensão de que é

fundamental que comunidades e indi
víduos mudem atitudes em relação ao

uso dos recursos e das questões am

bientais; e
Constituir parcerias para, garan

tir que todas as nações e povos des
frutem de um futuro mais seguro e

mais próspero.
Neste ano, o Dia Mundial do Meio

Ambiente tem como tema "Florestas: a
Natureza a seu serviço", e o Programa
das.Nações Unidas para o Meio Am
biente escolheu este ano para a Índia
ser a anfitriã desta data. No processo
de conservação de 'seu ecossistema, a
Índia introduziu com êxito projetos de
monitoramento de plantas, animais,
água e outros recursos naturais do país,

O tema busca ressaltar a conexão
que existe entre qualidade de vida, e
a saúde dos ecossistemas florestais. A
Índia está atualmente desenvolvendo

EDITALDE INTIMAÇÃO •

REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADO DE SANfACATARINA
.

Tabelionato do Município eComareade Jaraguá do Sul
- Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da Fonseca nO 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00hàs 18:00h

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDJTALDE INTIMAÇÃoDEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, cl c o artigo 995 do código deNormas daCGJ ISC, para a devida ciência ao respon
sável, 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 lNTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 180125/2011 Sacado: APOLONIADA SILVA Endereço: R BERTI-fÀWEEGE 2021 SAL 2 - jaraguá do Sul-SC
CEP: 89260-500 Credor: COMPANHIA FABRIL LEPPER S/A Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0105254 01 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 404,53 - Vencimento: 26/05/2011

.

Apontamento: 180030/2011 Sacado: CLEBER DEALMEIDA Endereço: RUAWAITERMARQUARDT 2422 - JARAGUÂDO
Sm.-SC -'CEP: 89259-700 Credor: ALESSANDRACARlAMALSCIDTZKY Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6062 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 2.117,39 - Vencimento: 28/05/2011

Apontamento: 180193/2011 Sacado: CRIATEXINDUS'iRlAECOM. DECONE IlDA Endereço: RUADONAANTONIA 183 -

NOVABRASILlA - JARAGUÂDO Sm.-SC - CEP: 89252-210Credor: INCATEXINDUSTRlADEACABAMENTOTEXTILIlDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 5019881-01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.394,40 - Vencimento: 03/06/2011

Apontamento: 179852/2011 Sacado: DIRCEUAUGUSTO GALUANI Endereço: RUA GUILHERME HASS 535 - JARAGUA
DOSlll, - CEP: 89253-332 Credor: ALESSANDRACARIAMALSCIDTZKY Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 6060 - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 2.022,40 - Vencimento: 26/05/2011

Apontamento: 180180/2011 Sacado: EDSON GONCALVES DA SILVA Endereço: R HARDWIG HANEMANN 100 - jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-630Credor: BVFINANCEIRASIACFI Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131036758 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$1.027,63 - Vencimento: 18/10/2010

Apontamento: 180019/2011 Sacado: F-ABIO EVANDRO C. DOS SANTOS Endereço: R LEOPOIDO DIEL 107 - jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-170 Credor: ALESSANDRACARlAMALSCHITZKY Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 6066 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 458,00 - Vencimento: 28/05/Z011

Apontamento: 180200/2011 Sacado: FII1MAQ COM.REP.DE BALANCAS E MAQ.IT Endereço: RUA PROCOPIO GOMES
DE OliVEIRA 400 - jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-200 Credor: URANOTECNOLOGIASA Portador: - Espécie: DMI - N"
Titulo: 15383/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 293,66 - Vencimento: 04/06/2011

'

Apontamento: 179829/2011 Sacado: GABRlELPONSTEIN Endereço: RUAjOSEPHINAVAVASSURI 70 - jaraguá do Sul-SC
- CEP: 89259-160 Credor: ASSOCIACAO XITAOTEAMDEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 2011 /138/03 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 95,00 - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 180203/2011 Sacado: GELITO COMERCIO DE GELO IlDA Endereço: RUA BENjAMINO PRADI 94 FUN
DOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-415 Credor: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL IlDA Portador:
ASM - TECNOLOGIA Espécie: DMI - N° Titulo: 1935-3/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.106,00 - Vencimento:
03/06/2011

Apontamento: 180207/2011 Sacado: JMPTRANSPORTES E SERVICOS ll'DA Endereço: RUAWIILYBARTEL SALA 03185
- jARAGUÂDO SUL-SC - CEP: 89256-150Credor: JARAGUATELECOMUNICACOES IlDA - ME Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 028 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 556,00 - Vencimento: 03/06/2011

Apontamento: 179866/2011 Sacado: LUCAS PAm.O PINHEIRO DE BOMFIM Endereço: RUA NEURAMARIA PRESTINI
556 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ULEANDROMACHADO ME Portador: - Espécie: DMI -N°TItulo: 01 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 20/03/2011

'

Apontamento: 179883/2011 Sacado: PONTO COLORIDO BORDADOS IlDA Endereço: RUALUIZ SATLER 106 - jARAGUA
DO SUL - CEP: - Credor: POLIMEROS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS Portador: - Espécie: DMI - N"
TItulo: 8374/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.930,82 - Vencimento: 10/04/2011

Apontamento: 180237/2011 Sacado: SANTA CATARINA CUNICAS IlDA Endereço: RVIDAL RAMOS 222 - CORUPA-SC
- CEP: 89278-970 Credor: ffiF INDUSTRIA BRASILEIRADE FILMES S/A Portador: - Espécie: DMI - N"Titulo: 0010039 02 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.464,35 - Vencimento: 31/05/2011

Apontamento: 179826/2011 Sacado: SIMONE REGINA KAMCHEN PAULO Endereço: RUA 25 DE jUlliO 2080 - JARA
GUADO Slfl, - CEP: 89259-000 Credor: ASSOCIACAO XITAO TEAM DEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
2011/155/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 20/05/2011
---------------------------------------.,------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 179827/2011 Sacado: SIMONE REGINA KAMCHEN PAULO Endereço: RUA 25 DE nnao 2080 - JARA
GUADO SUL - CEP: 89259-000 Credor: ASSOCIACAOXl'D\0TEAM DEVALETUDO Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
2011/155/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ U5,00 - Vencimento: 20/05/2011

Apontamento: 180175/2011 Sacado: VALQUIRlA SCHUlZ Endereço: R EIlSAVMAASS 115 CASA - Iaraguá do Sul-SC -

.

CEP: 89260-642 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N" TItulo: 131032129 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.506,49 - Vencimento: 28/04/2010

Certifico, que esteEditaI de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Correio do Povo'; na data de 16/06/2011.
. Jaraguá do Sul (SC), 16 de junho de 2011.

Manoel GustavoGriesbach - Tabelião Substituto
TotaI de títulos publicados: 16

um dos maiores projetos de energia
verde no mundo, e que vai gerar cerca
de 20mil megawatts a partir da energia
solar e 3.000 megawatts a partir de usi
nas eólicas. A primeira fase do projeto
de US$ 50 bilhões terá início no próxi
mo ano.

As cidades de Mumbai e Nova.Deli
foram o palco das comemorações des
te ano, e diversas atividades foram de
senvolvidas durante o dia e tiveram
como objetivo inspirar pessoas de todo
omundo para que tomemmedidas em

prol da defesa do meio ambiente.
Nicolau'Copérnico escreveu certa

vez o seguinte: "A sabedoria da na

tureza é tal que não produz nada de

supérfluo ou inútil". Que possamos
usar com sabedoria os recursos que
a natureza nos propicia, e nos cons

cientizar da importância de vivermos
em harmonia com o meio ambiente.

Leitores, zelem e cuidem do Meio

Ambiente, ele precisa dos cuidados
de cada ser humano!

Participei no mês de maio do 110 Congresso da
Conam (Confederação Nacional das Associa

ções de Moradores), em São Paulo. Meu interesse
é estar preparado e direcionar trabalhos e projetos,
que estejam de acordo com os princípios das asso
ciações que participam deste evento, em oportuni
dades futuras de realização. A experiência foimuito
positiva, verifiquei queminha luta dentro da comu
nidade não é muito diferente das outras associa

ções e que o sucesso ou não destas entidades estão
exatamente no grau de doação e de interação que
as pessoas têm com.os projetos públicos e privados
que rodeiam nossa comunidade:

.

Temas como habitação popular, com o projeto
"Minha casa, minha vida", foram bastante discutidos.
Assim também o SUS foi outro tema debatido. Saí de
lámuito contente e com gás novo para buscar novas
conquistas, pelo o bem estar da nossa comunidade.
Meu trabalho neste momento será de trazer as pes
soas a esta realidade e depois que estiverem juntas
na defesa de seus interesses, elas próprias vão achar o
melhor caminho para solucionar seus problemas co
muns, e a entidade está para organizar estes grupos e

os representá-los seja em que estância for.

ldezicIes Resende Filho, presidente da
Associação cios Moradores do Bairro Amizade

REPÚBliCA FEDERATIVA DO BRASIL-ESTADODE SANTA CATARINÂ
Tabelionato do Município eComarca deGuararnirim -

CHRISTA INGEHIllEWAGNER, Interventora
Rua28 deAgosto nO 1918 - Telefone: (47) 3373-0404

Horário de Funcionamento: ah30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que forarn apresentados nesta serventia os títu
los abaixo relacionados, ficando os devedores intimados apartir dapublicação deste edital
a os aceitar oupagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto àpossibi
lidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazen
do, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao

fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas,
sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou dorniciliada(s)
fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a re- ,

ceber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os

arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGj.

Protocolo: 16780 Sacado: ALCENIR MARCONSONI CPF: 010.910.559-12 Cedente: BVFI
NANCElRAS/AC.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número doTítulo: 131029365 Espécie: Cé
dula de Crédito BancárioApresentante: SERGIO SCHUlZE EADVOGADOSASSOCIADOS
Data Vencimento: 20/01/2010 Valor: 11.434,08 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Porte Postal: R$l,OO, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17148 Sacado: BASE FORMA CONSTRUÇÃO CIVIL ll'DA ME CNPj:
09.370.218/0001-02 Cedente: GASTROTEC EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO LIDA
ME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número do Título: 0416/04 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 02/06/2011 Valor: 427,50 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Editá!: R$ 15,00 -

Protocolo: 17227 Sacado: CLAMAR SOLUÇOES EM AÇO E PRE-FABRICADOS ll'DA ME

CNPj: 10.451.669/0001-53 Cedente: PERFIACO COMERCIAL DE FERROS E ACO LIDA
,CNP): 72.381.213/0003-83 Número do Título: 158542 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 06/06/2011 Valor: 2.105,96 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17278 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51 Cedente:
COMERCIO DECELUIARES BANDEIRA ll'DAMECNPj: 10.722.871 /0001-72 Número do
Título: 6770004 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 10/05/2011 Valor: 47,33 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17189 Sacado: ESTRUTUACOESTRUTURASIlDA- MECNPJ: 73.346.876/0001-
68 Cedente: DIFUSO DISTR. PARAFUSOS EWAID IlDA CNPJ: 82.887.175/0001-27
Número do Título: 444 C Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: HSBC BANK BRASIL SA. - BANCO MUU1PLO DataVencimento: 31/05/2011 Va
lor: 1.416,93 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 53,86, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 17221 Cedente: TRANSPORTES KANECO ll'DA CNPJ:
79.386.249/0001-37 Número do Título: 2115/1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Ven
cimento: 06/06/2011 Valor: 960,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16930 Cedente: MENDES DE
OliVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCAO IlDA CNPJ: 04.078.802/0001-75 Número do
Título: 0343.11 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 23/05/2011 Valor: 8.973,85 liquidação após'
a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$ 1,00, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 16977 Cedente;
TRANSPORTES KANECO IlDA CNPj: 79.386.249/0001-37 Número do Título: 2083 Espé
cie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:·BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 27/05/2011 Valor: 4.730,58 liquidação após
a intimação: R$10,85, Porte Postal: R$l,OO, Bdítal; R$ 15,00

Protocolo: 17063 Sacado: IND. E COM. DE FRUTAS SECAS BANANAMANIA IlDA EPP
CNPJ: 01.786.463/0001-93Cedente: TECELAGEMROMALIDA CNPJ: 00.193.273/0001-08
Número do Título: 9336 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: BANCOBRADESCO SA DataVencimento: 27/05/2011 Valor: 939,56 liquidação após a
intimação: R$1O,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17277 Sacado: JOICEAPARECIDAFLORIANO CPF: 083.059.749-28 Cedente:
COMERCIO DE CELUlARES BANDEIRA IlDA. ME CNPj: 10.722.87110001-72 Número
doTítulo: 9115005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 30,38 liquida
ção após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24, 14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17204 Sacado: JOSE NASIR DA COSTA CPF: 385.194.969-20 Cedente: VAN
CREDI ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANÇA IlDA CNPJ: 07.943.402/0001-
79 I;Iúmero do Título: 711111105 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação

Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
05/06/2011 Valor: 338,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14,
Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17105 Sacado: KRAMARO CONFECÇOES IlDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Ce
dente: FERATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAIRAS IlDA CNPj: 04.913.101/0001-
04 Número do Título: 809-597-002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: OVXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 27/05/2011 Valor:
259,85 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,
Edital: R$ 15,00 Protocolo: 17243 Cedente:TEXTILUMIlDAME CNPJ: 09.232.27110001-
47 Número do Título: 1594-4 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apre
sentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 05/06/2011 Valor: 186,75 liquida
ção após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
Protocolo: 17244 Cedente: TEXTILUMLIDAME CNPJ: 09.232.271/0001-47 Número do
Título: 1594-1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 05/06/2011 Valor: 186,76 liquidação após a intima

ção: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00 Protocolo: 17275
Cedente: MALHARIA LC lIDA CNPJ: 79.386.371/0001-03 Número do Título: 2022127C

Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO CITIBANK SA
DataVencimento: 01/06/2011 Valor: 324,13 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Con
dução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 Protocolo: 17276 Cedente: MALHA
RIA LC LIDA CNPj: 79.386.371/0001-03Número do Título: 2022126C Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO CITIBANK SADataVencimento:
01/06/2011 Valor: 521,55 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Di
ligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17163 Sacado: lAURECIR PEREIRACPF: 026.868.169-45 Cedente: EQUIMOV
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E REPRESENTAÇOES IlDA CNPJ: 05.935.312/0001-00
Número do Título: 1635-4 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen- ,

tante: BANCO BRADESCO SA Data Vencimento: 23/05/2011 Valor: 420,00 liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17274 Sacado: NB TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS E INFORMA
TICA LIDA CNPj: 06.322.290/0001-76 Cedente: BOOZ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LIDA

CNPj: 08.680.031/0001-42 Número do Título: 5556-01 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: HSBC BANK BRASIL SA. - BANCO MULTIPLO Data
Vencimento: 05/06/2011 Valor: 2.071,44 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu-
ção: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

•

Protocolo: 16247 Sacado: PAULO CEZARBISPO CPF: 603.081.419-20 Cedente: MONTEI.
ROAUTOCENTERIlDAMECNPj:07.424.504/0001-88NúmerodoTítulo:8516BEspécie:
Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA Data
Vencimento: 05/05/2011 Valor: 230,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução:
R$ 53,86, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 16992 Sacado: ROGERIO SPRUNG CPF: 055.021.089-02 Cedente: CRAVIL
CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00270601 Espécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
DataVencimento: 26/05/2011 Valor: 636,50 liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 29,42, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17088 Sacado; SABOR MINEIRO E CIA CNPJ: 12.066.663/0001-98 Cedente:
OESA COMERCIO E REPRESENTAÇOES IlDA CNPj: 81.611.931/0001-28 Número do,
Título: 5870056U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 26/05/2011 Valor: 198,17 Liquidação após a
intimação: R$10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 16757 Sacado: SOCIEDADE'ESPORTIVAERECREATIVASCHROEDER III CNPj:
84.091.891/0001-29Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDISACNPJ: 01.181.521/0001-
55 Número do Título: 0047227501 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCOSA DataVencimento: 10/05/2011 Valor: 622,80 liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Porte Postal: R$ 1,00, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 17173 Sacado: SUZANA SUELI KORNER SCHWIRKOWSKI ME CNPJ:
13.548.017/0001 :20 Cedente: GRANAX COM. E INDUSTRIA DE FUNDIDOS IlDA CNPJ: .

06.233.10110001-99 Número do Título: 2291.2/1 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indícação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 02/06/2011 Va
lor: 1.210,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$
33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 17039 Sacado: VILMAR lANGUE CPF: 619.393.079-53 Cedente: MECANICA
LERFEI ll'DA CNPJ: 95.844.593/0001-89 Número do Título: 0113 Espécie: Duplicata de
Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRIM DataVencimento: 31/05/2011 Valor: 576,80 liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Guaramirim, 16 de junho de 2011.
CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
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Luiz Carlos Prales
VAI UM SUCO AÍ?

Acabei de ler uma formidável bo

bagem escrita por "idôneos" cien
tistas escoceses ... claro, você sabe que
antes de contar dessa bobagem, pre
ciso, como sempre, dar umas voltas,
elas são indispensáveis.

Quero dizer, por exemplo, que
quando um casal precisa de am

bientes especiais para "reaquecer" a

relação, costumo dizer ao casal que
esqueça, a relação já se apagou, não
tem mais volta.

Não há motel que volte a esquen
tar uma relação esfriada pelo desinte
resse de marido ou mulher...

Quando há amor, quando os dois
se gostam, ah, fazem amor no chão

gelado e nem sentem frio ... fora disso,
é tentar salvar o que já está perdido.

Bom, agora conto da formidável

bobagem que li nos jornais sob a apa
rência de coisa séria. Segundo pes
quisadores (?) da Universidade Queen
Margareth, da Escócia, o suco de romã
deixa as pessoas mais entusiasmadas

para o trabalho. Era só o que faltava.

Quer dizer que dou um copo de
suco de romã para um vagabundo e

ele vira um operário, é isso? Bolas,' os
caras parecem não termais nada para
fazer ou dizer.

O que dá entusiasmo ao trabalho é

gostar do trabalho, gostar do que se faz,
é buscar e tirar do trabalho uma autoa

firmação pessoal que só o trabalho nos

pode dar.
Quem quiser se dar bem no traba

lho, que esqueça o suco de romã, mas

que não se esqueça de amar o traba

lho, de buscar sempre e cada vezmais

proficiência, qualidade, exuberância
no fazer, 'seja o que for.

Não há nada de bioquímico que
nos faça amar, gostar disto ou daqui
lo. As paixões surgem da alma, das

entranhas, das vísceras, o mais é au

toenganação, como ir "requentar" a

relação com a mulher, com-o marido
num motel... tolice. Não se reaquece
fogo extinto, não se ama o trabalho
com um copo de suco de romã. Nem
com dinheiro...

DO LEITOR

SOBRE A ELEIÇÃO DA UCE

Diante dos relatos do ocorrido
na eleição da UCE em Jaraguá

do Sul, no último dia 12, Dia dos Na
morados, quando todos deveriam
estar em casa cqm os respectivos
parceiros, ou em busca de. um, e,

no entanto vieram proporcionar o
que deveria ser um ato de liberda
de e democracia, protagonizaram
um exemplo sim, mas do mal que a

política partidária pode ocasionar
em nossa sociedade.

Uma das' premissas para par
ticipar ativamente da diretoria do
DCE da Católica SC, por minha

parte, foi a desaparelhamento par
tidário da entidade.

Aqui, esses partidos chamados.
de esquerda e outras entidades que
congregam "socialistas", "comunistas",
como UJS (União da Juventude Socia
lista), jovens esses que em sua maio
ria não têm a mínima noção do que
significam essas palavras. Quando se

formam, cai a ficha e vão sermédicos,
dentistas, advogados de pessoas ricas.
Quero ver um desses formados com
consultórios ou escritório aberto a

causas ou consultas gratuitas.
Participar dos movimentos polí-

ticos é preciso sim, até mesmo dos

partidos, mas tomar entidades que
defendem, ou deveriam defender,
interesses de uma categoria toda,
em nome de uma bandeira, é preju
dicial a todos.

Com isso, quero dizer que consi

dero, mais do que nunca, acertada a

nossa decisão de impedir a manifes
tação partidária dentro das ativida
des do DCE, o que não impede que
cada membro tenha sua livre filiação
e atividade político-partidária fora da
entidade. E assim deve acontecer com
as entidades representativas dos estu
dantes no estado e no país (UNE).

Estudantes, não sejam massa de
manobra nem da direita, nem da es

querda, porque eleitos esses repre
sentantes, ficam as entidades com

migalhas. Participem da política in
dividualmente sim, ocupem os espa

ços nos diretórios municipais, senão
eles serão tomados pelos vigaristas
de plantão, mas deixem as entidades

representativas viverem sem partidos.

Marco Antonio Piva de Lima,
vice.presidente do DCE

Católica - se
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MEMÓRIA
E você lembra dos dois boxeadores

cubanos que vieram disputar osJogos Pan
Americanos no Rio e deserdaram da delega
ção de Cuba? Eles pediram asilo e o governo
brasileiro os prendeu e mandou-os para a

Cuba comunista do barbudo odioso. Jovens
que queriam a liberdade. Já o assassino lide

esquerda'; Battisti, ficará no Brasil, adoçado
pela decisão do "Supremo': ..

MACAQUINHOS
E lembras também da figura dos três ma

caquinhos, um que fechava a boca, outro que
cobria os olhos e um terceiro que tapava os ou

vidos?Pois só assim sepode serfeliz nesteBrasil
infeliz de hoje.

ELAS
Conselho que li numa revista popular,

dessas que são lidas em paradas de ônibus: -

"Nenhum homem afarámais segura ou bem
sucedida': Leste bem, guria? Ou tu fazes a tua
vida, segura e bem-sucedida ou nenhum ber
mudão afará. Não sejas tonta!

CHARGE

ENQUANTO O DÓLAR CAI ...

VOOS
NCELADOS
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AUMENTO DE VEREADORES
"

Jurídicomanifesta parecer
contrário às 15 cadeiras

..

Nilton Hening argumenta
que proposta substitutiva
fere o princípio da

proporcionalidade
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Ao projeto substitutivo à Emenda da Lei

Orgânica Municipal que propõe .15 ca

deiras na composição do Legislativo apartir
de 2013, o diretor jurídico ,da Câmara, Nil
ton Hening, oficializou ontem seu parecer
contrário. Nas. dez páginas do documento

protocolado, o procurador da Casa de Leis

conclui que Jaraguá do Sul, hoje com mais
de 143 mil habitantes, deve ser representada
por 19 vereadores nos próximos mandatos,
de acordo com o princípio da proporcionali
dade previsto na Constituição Federal.

"De forma igual, o dispositivo que esta

belece o número de vereadores do municí

pio deve obedecer as faixas populacionais
atuais previstas no texto da Constituição,
caso contrário! a Emenda Constitucional 58
seria desnecessária", diz o parecer. Assim, .

Hening argumenta que não pode ser legal
mente admitida a permanência de 11 vagas:
nem criadas 15 ou 17 - último número cogi
tado entre os parlamentares depois de apre
sentada a pesquisa do Ibam (Instituto Brasi
leiro deAdmínístração Municipal),

"Definir um número inferior (a 19) acar
reta infração ao princípio constitucional da

proporcionalidade, ao princípio constitu
cional da simetria, e ao principio constitu
cional da harmonia entre os poderes, pois
constantemente o Poder Executivo vem

adequando sua composição e seu tamanho
ao crescimento da população, sendo que o

Poder Legislativo deve guardar correlação
com este crescimento", argumenta.

Agora, caberá à Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final avaliar o parecer ju
rídico. "Se os vereadores acatarem a mani
festação e arquivarem o projeto de emenda

que cria 15 v�gas a partir de 2013, os demais
vereadores ainda têm o direito de recorrer

daminha decisão, e o plenário poderá deci
dir se vai à apreciação o substitutivo mesmo

com parecer contrário", explica Heining.
Amarildo Sarti (PV), presidente da comis

são, afirma que' reunirá os vereadores Fran

cisco Alves e Lorival Demathê (PMDB), na se

gunda - feira (20), para debater amatéria. "Até o
dia27 (segunda-feira), tudo isso deve estar nas
mãos do presidente da Casa acatando ou não

a disposição do jurídico. Mas antecipo que
,

meu posicionamento será pela permanência
de 11 vereadores, e, quanto ao parecer, preciso
tomar conhecimento". O presidente do Legis
lativo, Jaime Negherbon (PMDB), preferiu não
se manifestar, antes de avaliar com critério o

teor do documento.

EDUARDO MONTECINO

Sarti decide sob..e parecer na

segunda, mas quer 11 vagas
.

'NUtonHening diz queMesa
Diretora pode derrubar o texto

Projeto prevê incentivo aos pequenos.agricultores
Tramita na Câmara de Verea

dores de Massaranduba o proje
to de lei que institui o Programa
de Incentivo à Avicultura, Pisci
cultura e Bananicultura no mu

nicípio. A iniciativa é destinada
aos pequenos produtores rurais,
que têm a agricultura como úni
ca fonte de renda.

De autoria dos vereadores
Pedro Deretti e José Osni Ron

chi, o projeto tem como objetivo
fomentar a criação de aves, pei
xes, e frutas, para capacitação de

produção em escala industrial e
comercial. Assim, o governo mu
nicipal poderá incentivar a insta
lação de novos aviários, tanques
de peixes, fornecimento gratui
to de serviços e equipamentos
necessários para terraplenagem
das vias de principal acesso às
áreas rurais.

Para ter acesso ao incentivo, se
gundo o texto do projeto de lei, os
interessados deverão apresentar

projeto técnico e estudo de viabi
lidade fornecido pela Secretaria de
Agricultura, comprovação de ati
vidade econômica, apresentação
de certidão do registro imobiliá
rio, certidões negativas de tributos
municipais, estaduais e federais e

comprovação do Incra.
Na leitura de Ronchi, este

projeto é importante porque visa
fomentar a agricultura local, já
que no município não existe hoje
ações que motivem os pequenos
produtores. "A ideia é priorizar
o agricultor que vive exclusiva
mente da agricultora, com ordem
na prestação de seus serviços".

.'Os produtores rurais
"

.

. .,JI.

..�e�erão mostril... ·

"

süàs 'notas ou o' bloco ';�
. . .. .... ,.

� .

. de produtor rural, "

..
0-' ", _,.'," _.;, '. ••.....•

comprovando 'sua
.. ativida4e econômica�

José Osni Ronchi
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A pobreza política
É triste perceber que a política brasileira
patina, não consegue avançar e
representarà altura os anseios da

sociedade. Os discursos em torno da

disputa por cargos são tão escandalosos,
mas ao mesmo tempo tão presentes
que se travestem de normalidade, como
sefizessem parte do jogo. No cenário
nacional, a novaministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti, assumiu
prometendo abrir o cofre e também a

temporada de distribuição de cargos de
segundo e terceiro escalão, foi o suficiente
paraacalmar, mesmo que temporariamente,
os ânimos doPMDB e do próprio PT.Antes
disso a presidenteDilmaRousseffnegociava
a votação do Código Florestal e o kitanti
homofobia afim de tentardarestabilidade
ao ex-ministroAntonioPalocci. E agora
cede a dois ex-presidentes, Fernando
Collor eJoséSarney, e anuncia que pode
manter ou prorrogar o sigilo secreto de
alguns documentos oficiais, como se não

se tratassem todos de interesse e natureza

pública. O objetivo égarantir uma basefiel
no Congresso.A que preço; perguntam-se
os críticos.
No EstadoRaimundo Colombo continua

refém da chamada governabilidade
e domapa das urnas. Seis meses se

passaram e seu governo ainda está

capenga, incompleto.As nomeações
que ele prometia que seriam técnicas

foram na grandemaioria políticas. Tem
sido criticado atépor aliados. Primeiro

foi o deputado federalMauroMariani
(PMDB) e na última semanafoi a vez do
senadorPaulo Bauer (PSDB) apontar sua
metralhadora para Colombo.

Emlaraguá do Sul, DEM ePSDB
anunciavam uma aliança renovada
em 2008. Cecília Konell e Irineu Pasold

apareciamjuntos em comícios e panfletos,
falavam no bem comum, em projetos.Mas
o compromisso durou pouco e comprovou
que o que os unia defato era a sede pelo

poder pura e simplesmente. Ideologia,
pra quê?Novidade nenhuma. Depois
foi a Câmara, que começou a legislatura
atuante, firme nas suas decisões. Formou

o chamado G8, que agia unido na missão
de cobrar efiscalizar o Executivo. Mas
aos poucos oPVe oPRforam cedendo
à tentação, outros partidos à pressão.
Ganharam cargos e perderam fôlego, Gomo
acontece quase todos os dias no cenário

político ainda subdesenvolvido brasileiro.
E, infelizmente, nada vaimudar enquanto
o eleitor não cobrar uma postura diferente
de seus representantes, enquanto os

absurdos continuarem sendo recebidos
com naturalidade e, sobretudo, não
haverá avanço sem uma reforma política
quepropicieadiminuição do número
departidos, sem que o número de cargos
comissionados seja drasticamente reduzido
e sem que leis como aFichaLimpa sejam
colocadas em prática sem depender de
interpretação. Seria um bom começo!

DNULGAÇÃO
Ilmlllll;nmmmIU/l1lmPlIll_,)IIjJ JIJIJJI1JIfJmIl/llDllliUl/I_Ib�_IIIIlI_IDllIIIiIIH_mm_m_

POSSAMAI DIZ QUE FICA
líder de governo na €âmara,
AdemarPossatnai, admite que
não tem mesmo a intenção de

deixar o DEM. Foi coneídado,

inclusive,' para organízar a comissão pro
visória do partido na região e também
afirma que já comunicou a decisão à pre
.feit�GedliaKonell .. ,

,.

Foru do conselho
APrefeitura de Iaraguá não pretende participar das
atividades do Conselho de Desenvolvimento Regional.
Além do desgaste causado na disputa pela indicação
à SDR, o secretário deAdministração, Ivo Konell, diz
que o partido não vai nomear ninguém do município
para as gerências. O ex-prefeito de Massaranduba,
Dávio Leu, ocupa a diretoria-geral e para a gerência
de Habitação, o partido deve indicar alguém de

Schroeder, ou Corupá. Segundo Ivo, o governador
Raimundo Colombo garantiu que a administração terá
as portas abertas em Florianópolis, não precisando
sujeitar os projetos à aprovação do conselho.

Pode isso?
Segundo a coluna Gente Boa do

jornal O Globo, Romário tem'
planos de concorrer à Prefeitura
do Rio de Janeiro em 2012 e

ainda pretende ter o também
ex-jogador Bebeto como vice. Os
dois cumprem seus primeiros
mandatos como deputados.
Romário foi eleito deputado
federal com 146.859 votos pelo
PSB e Bebeto, deputado estadual
com 28.328 votos pelo PDT.

Reforma
ACâmara deMassaranduba está
aberta para discutir uma reforma
na cobrança dos tributos e taxas
municipais. Segundo vereador
OsniRonchi (PP), os cálculos
estão ultrapassados e até fora da
legalidade, como a taxa de lixo. Por

isso, o Executivo e o Legislativo
devem debaterum projeto
simultaneamente.A ideia é aprovar
a reforma no próximo semestre,
para que asmudanças entrem em

vigorno começo de 2012.

Secretariado
O prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) já
teria convidado o vereador Jorge Luiz
Feldmann (PP) para assumir a Secretaria
de Infraestrutura. O ex-titular da pasta,
Rodolfo Iahn Neto, assumiu a Secretaria

de Desenvolvimento Econômico e está

hoje em Brasília representando Bylaardt
em uma audiência com o senador Luiz

Henrique e representantes do Ministério
daAeronáutica. Vão tratar, entre outros

temas, da necessidade de melhorias nos

aeroportos catarinenses.

lesa na sexta
APrefeitura deve prestar explicação
nesta sexta-feiraaoTribunal de
Contas do Estado, referente à edição
de 20.09 daSchützenfest.A defesa
daprefeitaCeciliaKonell vai alegar
que os R$ 268mil contestados pelo
órgão foram investidos no Parque de
Eventos e que as obras foram feitas

pelaCodejas. Já os outros envolvidos,
Jorge deSouza, presidente da
Fundação Cultural, Ronaldo Raulino,
ex-secretário deCultura, eNelson
Sjobergf ex-presidente daAssociação
deTlID, ainda não foramnotificados.

Comissão
Na sessão de segunda-feira, o vereador
de Massaranduba, Osni Ronchi (PP),
deve propor a criação de uma comissão

para acompanhar as obras públicas
da cidade. Segundo ele, muitas das
construções estão com problemas,
como o ginásio de esportes, o hospital
municipal e algumas praças. "Temos
que fiscalizar mais, uma vez que,
quase todas as obras apresentam
problemas", argumenta.

.

Esperança de apoio
Os vereadores Justino da Luz e Francisco

Alves, ambos do PT, utilizaram a

tribuna da Câmara na noite de terça
feira para elogiar a nomeação de Ideli
Salvatti para o Ministério das Relações
Institucionais. "Quem sabe podemos em

. outro momento convidá-la para sessão

desta Casa, e entregar nossos pleitos.
Como não temos representantes na
esfera federal, muitos de nós temos que
nos deslocar à Brasília para buscar apoio
político", discursou Justino.
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COMBATE À VIOLÊNCIA

Idosos emmarcha por respeito
Dia Mundial de

Conscientização da -

Violência Contra
a Pessoa Idosa
foi marcado por
caminhada

JARAGUÁ DO SUL
......... , , .

BRUNA BORGHETI

Na manhã deontem, a dona
de casa Ilca Spezia encon

trou um canto à sombra na Pra

ça Ângelo Piazera para partici
par de um aulão de ginástica.
A intenção era se esconder do
sol forte porque, apesar de ser

apenas 9h30, ela havia acabado
de caminhar até o local com as

cerca de 2qO pessoas que par
ticiparam dá Caminhada de

Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa.

O grupo se reuniu às 8h30 na
•

Fundação Cultural e deu início à

mobilização às 9h. Com cartazes

retratando men.sagens como "te
nho direito de envelhecer", eles

passaram pela Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca e foram até
a praça, onde a ginástica foi con
duzida por cinco instrutores. Ilca

Spezia, apesar dos 65 anos, era

uma das mais animadas.
O segredo da disposição, se

gundo ela, é o encontro com os

professores do Centro de Refe
rência do Idoso três vezes por

LA,GES

Festa do Pinhão
!=omeça hoje
A 23a Festa Nacional do Pinhão

começa hoje, em Lages, e vai
até o próximo dia 26. A abertura
dos portões acontece às 19h. No
ano passado, mais de 343 mil

pessoas curtiram o evento. Um
dos shows mais esperados é o do
cantor Latino, se apresenta hoje
a partir das 23h30. Os valores
dos ingressos são: R$ 40 (inteira)
e R$ 20 (meia, para estudantes,
menores de 18 anos e idosos
acima de 60 anos), mas também
há passaportes para todos os
dias pagos ao custo de R$ 200
(inteira) ou R$ 100 (meia),
além de entradas para a área

vip, com outros, valores. Outras
informações-no (L!9) 32·2!2'��710ij:'

DIVULGAÇÃO

semana. "Faz cerca de seis me
ses que voltei a me exercitar. Eu

já havia feito em outras épocas,
mas até então estava parada.

Comecei a sentir dores e não

conseguia nem sair do carro

sozinha. Agora, me sinto muito

melhor", conta a dona de casa.

Ela afirma que nos últimos anos
vem percebendo uma melhora

significativa no respeito dis

pensado aos idosos.

. Convite à

m�bili2ação
Atualmente, segundo o úl

timo Censo do IBGE, existem
13.336 pessoas com 60 anos ou

mais em Iaraguá do Sul. O pre
sidente do Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso, Amandos
Klabunde, afirma que, nos últi
mos meses percebeu um aumen

to na mobilização dessa faixa
etária na luta pelos próprios di
reitos. "Na Conferência (Munici
pal dos Direitos do Idoso, realiza
da no último dia 7), tivemos mais
de 500 participantes, e registra
mos reivindicações como o aten

dimento na saúde e passagens
de ônibus. Ainda assim, precisa
mos que os idosos se mobilizem",
convida Klabunde.

O Centro de Referência é res

ponsável pelo acompanhamento
de idosos que sofrem qualquer
tipo de violência, seja ela caracte

rizada por abuso, violência física
ou psicológica. A coordenadora -

do CRI, Glacilda Schramm, afirma
que o número de casos em Jaraguá
é sigiloso, apesar de admitir que
são bastantes e frequentes e, na

.

maior parte das vezes, os amigos e

vizinhos é que fazem as denúncias.

Segundo aDelegacia daMulher, nos
últimos três meses foram registra
das 344 ocorrências contra idosos,
entre elas 113 por ameaças e 72 por
lesões corporais. Para denunciar, o
número é (47) 3370-0331 ou através
do 190 (PolíciaMilitar).

Estão abertos os editais para a Schützenfest
ARQUIVOOCP

Os editais para prestação de

serviços na 23a Schützenfest já es

tão abertos. Por enquanto, serão
selecionadas as empresas que de
vem fornecer as bebidas, explorar�s
pontos de alimentação, a instala

ção de um parque de diversões e o'

uso dos camarotes do Pavilhão A.

Aconcessão.para o parque de

diversões, com a concorrência em
maior oferta, pede uma remune

ração mínima de R$ 3 mil para a
.

.

empresa que vencer a licitação. A
comercialização de bebidas, cuja
concessão é oferecida no mesmo

regime, pede uma remuneração
mínima de R$ 40 mil. A empresa
vencedora terá que fornecer pelo
menos 18 mil litros de chopp pil
sen industrial e artesanal, sem

contar a água e o refrigerante .

.

, i ' 1· I ' " ...' .

Pelos 13 camarotes, cobra-se o
.

(

valor mínimo de R$ 1,2 mil cada -

sendo que a remuneração mínima
global chega a R$ 15,6 mil. A esco

lha da empresa vencedora será fei
ta pelo maior valor global ofertado.
Os pontos de alimentação, com 21

espaços livres além do restaurante

típico, são oferecidos por, no míni

mo, R$ 2 mil. O valor do restaurante

típico parte deR$ 6mil, enquanto os
direitos para comercializar a batata
recheada partem de R$ 9 mil. A es

colha é pelamaior oferta por item .

Os editais de comercialização
de bebidas e dos pontos de ali

mentação' têm prazo de entrega
até o próximo dia 27. Os outros
dois, referentes ao parque de di
versões e ao uso dos camarotes,
tem prazo até o dia 28. Mais in

formações no site da Prefeitura,
I • I • .. �, • \ f I l 4

www.jaraguadosul.sc.gov.br
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ECONOMIA

.Hora certa paraviajar ao exterior
Dólar em baixa e facilidade de parcelamento
aquecem omercado de turismo internacional

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

'l Jivenciar o romantismo das
V cidades .italianas, conhecer
as cores e os sabores da Espanha,
degustar urn vinho em terras por.:

tuguesas e tirar uma foto bem

pertinho da Torre Eiffel, em Pa
ris. Experiências como essas, que
sempre fizeram parte do imagi
nário dos brasileiros, estão cada
vez mais acessíveis ao bolso dos
consumidores.

É que a baixa do dólar (na casa
dos R$ 1,60), a estabilidade eco

nômica no país e as facilidades
de parcelamento oferecidas pelas
operadoras de viagens têm contri
buído para que os turistas brasilei
ros cruzem as fronteiras e realizem
o sonho da viagem internacional.
l'As passagens internacionais são

compradas em dólar. E quando
você converte para o real, perce
be a grande diferença. Então real
mente estámais barato, e a procu
ra é grande sim. O momento é de

boas oportunidades para quem
deseja viajar", explica a diretora de
urna das principais agências da ci
dade, Maria Iulia Emendõrfer.

Segundo ela, as capitais euro

peias e os países da América do
Sul estão entre os roteiros mais

procurados. Além é claro, dosEs
tadosUnidos, que se tornou um

destino cada vez mais atrativo.

"Porém muitos esbarram na de
mora em conseguir visto para os

Estados Unidos. Eles acabam de

sistindo, e optando por países da
Europa", acrescenta.

O administrador de agência
de viagens, João Markus Franke,
confirma o bom momento vivido
no setor. IIEm nossa agência, a pro
cura por viagens internacionais'
aumentou em 36% nos primeiros
cinco meses deste ano. Muitas

pessoas estão indo para fora do

país pela primeira vez. Estão apro
veitando, porque os preços estão

bons e as condições de parcelar
também atraem os clientes. É urn

bommomento", destaca.

Na foto,Marcelo com a esposa FemancIa em recente viagem aos EUA

Experiências que ficam namemória
Aaposentada lraciRiegelGõrll,

68 anos, aproveita o bommomen

to do turismo internacional para
carimbar o próprio passaporte. No
próximo mês, ela viaja para a Ale
manha. IIVOU visitar minha irmã

que mora lá. Ela sempre convida

va, e agora o preço estava acessí

vel, resolvi ir. Seráminha primeira
vez na Europa", conta animada,
acrescentando que amaior expec
tativa está em conhecer a capital -

,i f �I " I�Jl t.)� �. I';'

francesa, Paris, e a cidade de Ber

lim' naAlemanha. "Temos lugares
muito bonitos no Brasil, mas ir

para fora do país sempre foi um
sonho. Já que surgiu a oportunida
de, vou aproveitar", conclui.

O cirurgião plástico Marcelo

Rudy também concorda que viajar
para o exterior está cada vez mais
tentador. Ele esteve nos Estados
Unidos em julho do ano passado e

planejavoltar a pisarem solo ame-
i·" .... t ' ." ,. I.· ; 1 I

ricano ainda este ano. 'Antes você

viajava e não sabia quanto ia pa
gar na volta, nas compras feitas
com cartão de crédito. Hoje, com
o dólarmais barato e com a esta

bilidade econômica, ficou mais
fácil viajar, usar o cartão lá fora
e até dá para ficar em hotéis me

lhores, passear mais. Fazer com
pras nos Estados Unidos também
está bastante atrativo, com o dólar

Com o dólarmais barato, viagens ao exterior
estão mais acessíveis aos brasileiros

QUEDA

Preços são
comparados
ao Nordeste
Os preços dos pacotes turísticos
internacionais caíram tanto que
chegam a competir com roteiros
dentro do país. Segundo Maria
Iulia, é possível encontrar opções
de pacotes de sete noites em

, Paris, incluindo hotel, passagens,
translado e city tour, por preços
que se comparam aomesmo

período hospedado em um resort

de luxo, no nordeste brasileiro.
IIUma semana em um bom resort

do nordeste equivale ao preço de
uma viagem internacional. Temos

pacotes de sete noites em Paris, a
partir de dez parcelas de R$ 381.
Sete dias em um bom resort do
Nordeste saem por dez vezes de
R$ 418. Então está valendo muito

DICA

Orientação
é planejar

•

epesqulsa�
Para garantir tranquilidade na

viagem, e principalmente bons
preços, a dica dos especialistas
é planejar e pesquisar. De
acordo com João Franke, uma
viagem aos Estados Unidos

precisa ser planejada com
pelo menos seis meses de

antecedência, para que o

turista tenha tempo suficiente
de adquirir os bilhetes com
valores mais acessíveis e

organizar toda a documentação
necessária, inclusive o visto,
que costuma levar em média,
quatro meses. IIÉ bom se

antecipar para que seja um
planejamento tranquilo e

também para conseguir a tarifa
m.�i�"p.ª�fl.j:�", :.eAf�ti�a.• ) '- .'. _'.' II J ( ,;
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Muito mais que,
pessoas trabalhando.
Milhares de faml/ias

evoluindo.
�

\
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Lunender30anos
FOTOS DIVULGAÇÃO '

Mirtes l'utsal 3° lugar no
Campeonato Estadual
de 1986 • Em pé: Polenta,
Álvaro (d�gente), Ismar

I Lombardi, Rogério
TomazeW, Femando Ceará,
Zé da Galera e Gastão
(técnico). Agachados:
César, 'uquinha, CeUnho,
Moacir e Piche. O garotinho
loiro de camisa branca
é o saudoso Leandro
Bitencourt.

t'
•

I

José Augus o

Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

SÉ A RGARClA

OACIR)
O resgate de uma paixão Aos 12 anos, passou a integrar a esrotinbade futebol do E..C.. ·NacionaldaVila

Boqueirão emCuritiba"Destacou-senoCampeonato dosBairros atuando de
meta-armador, recebeu convite e transferiu-separa as divisões de base doCodtiba
E.C..PermaneceunouCoxaBranca" até aos 11 anos, quando foi contratadopelo
Colorado.Alçado ao timeprincipal, agora jogando demeia-atacante, foiVice
CampeãoParanaense da.Primeira,D'MSão três vezes (1974/75/7'6). FQ1mlOu OOIU o

cenrro avanteVargasl a dupiaatacante sensação do futebolparaaaense.OColorado
$': �

fu d d 197'1 J .... e: ... "'" d
A iii

B
· i". "n.....l If,-A::l:: F·'"J01 n a o em

"

pesa rusao e trêsmnes: ntama" ratestra. taua e erroviano.

Em 1989, uniu-se ao E�C"Pínheíros, dando origem aoParaná Clube,

A história do GrêmioEsportivo luuentus épontuada porfluxos e refluxos. Os
• grandes momentosforam marcados por contratações audaciosas e conquistas

épicas. Os anos 70 faz parte dos bons tempos. O carismático PadreElemar

arregimentou um grupo de desportistas determinados a resgatar o prestígio
do nosso futebol e estes apoiadores o fizeram com competência e idoneidade.
Elizaldo Leutprecht, RaulRodrigues, JoséSchmitt e o técnicoHélioRosa
foram a Curitiba em maio de 1976 e contrataram junto ao vice-campeão
paranaense, o Colorado, os seus grandes destaques:Moacir e Vargas.

Estreia em grande estilo
Moacir estreou com a camisa juventina frente ao
Internacional de Lages em partida realizada na cidade
serrana e válida pelo Campeonato Estadual. O Iuventus
foi a campo com: Zecão, Gerson, Pimentel, Chicão
e Ciso; Bebeco,Moacir eNilo;Vargas,Adi eAletinho.
Placar final: InternacionalOxl Juventus. Gol de Moacir
aos 45minutos do segundo tempo. Em 1977Moacir

disputou o Campeonato Estadual pelo Paissandu de
Brusque. Retomou ao Iuventus em 1978, permanecendo
noMolequeTravesso até o final de 1980, quando o
time jaraguaense solicitou licença junto à Federação
Catarinense. Moacir passou então a jogar futsal e
trabalhar na inciativa privada.

o curitibano
José Moacir.Garcia ouMoacir,
como é conhecido, nasceu
no dia 29 de abril de 1957.
É filho de Nivaldo eVanda
Ribeiro Garcia, tem três
irmãos: Maurício, Márcio e

Marcelo; tem um filho: Thiago
Garcia; um neto: Bernardo.
Iniciou os estudos na Escola
Imaculada Conceição
na capital paranaense. O
ensino médio e dois anos do
ensino superior, marketing
e administração, foram
realizados em Jaraguá do Sul. Trabalho

Em 1980, trabalhouno setor administrativo da empresa,
Tubos SantaHelena,No período de 81 a 84 foi funcionário
de Comércio e IndústriaBreithaupt. Em 1985, integrou
a equipe de vendas da Jaraguá Fabril. NaWegQuímica,
cóordenou o departamento de vendas durante 24
anos. Hoje é autônomo, atua no ramo de representação
comercial.Vende os produtos daTinturariaAdeltex de
Schroeder. Está feliz e de bem com a vida.

Futsal
No esporte dabola pesada,
Moacir desfilou sua categoria
defendo os times: Iaraguá
Fabril; Breithaupt eMirtes. Este
um dosmelhores esquadrões
do futsal catarinense dos anos
80. Conquistou o 3°lugar
no Campeonato Estadual
de 1986. Atrás apenas de
dois dos melhores times de
futsal do país: Perdigão de
Videira e Sadia de Concórdia:
Defendeu a seleção
jaraguaense de futsal em três

Jogos Abertos (1986, 88 e 89).

PREFERIUO )UVEN;I'US
acir foi sondado por dois .ense no senário estadual, O craque pa

. clubes �m 1976, quando.o ./i T�aense optou p�l� �roposta juvenrína
,JJoMrado, .em dificilldaâ�s I pensando no futuro: Sêmpre teve consd-
nanceiras, colocou seus ência de que a carreira de atleta é curta

principais jogadores a venda. O treinador e cheia de incertezas. Então, quando a

Ernesto Marques queria levá-lo para um cúpula juventina lhe ofereceu a possi
período de testes no Santos. O Juventus, bilidade de crescimento profissional,
emergente à primeira divisão do futebol um bom salário, continuar os estudos
catarinense, estava formando um gran- e a garantia de ótimo emprego no futu
de esquadrão, c,ujo cbjetivo principal era ro se assim o quisesse, judicioso, firmou

.

resgatar o prestígio do futebol jaragua- contrato com o Moleque travesso.

Fina Estampa
Moacir pertenceu à dinastia de craques soberbos

quemantinham com a bola uma relação sem arestas.

Firme no desarme, excelente nos lançamentos de
média e longa distância, preciso nas conclusões; De
estilo requintado, mantinha a cabeça ereta e os olhos
na linha do horizonte. Moacir pertenceuà estirpe de
craques cujo patrono éAdemir da Guia.,

WiIíIJJIJl,'W!Il11iPHI1l!11llAlJIJiIIlVlIlJJJlllhlnDl/.!!IfJ//I/JJJ/IIDIUW/IJiJUilUnnIH1l]I/IIIYlII11iPHI1/JJ1_lJ!11iIJIll/IJJ!lIiJJIíl_llliIIJ/_IIJI/_mIINllI/IBJJiJJ/ln/oiJnJipllJJllJI/l.mJJJiJmJl!Il/JJi!1lJJJJOIIJII/1iJ!lIJJJllIllflJUI11iPHI1IIllIl/I/lW/._U/._l11iPHI1li1J1l!JlIf_/JJi!1lJJJJlJJllilfJIlIJ!JiIl_.!lJJO_I/mUJllIVJJlJllllmmJIiJJJI!llmI1!1lIJiJI/IIIUJJBIJ
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JARAGUÁ DO SUL. pode esquecer de garantir uma
vaga namostra.

Portanto, grave na agenda
ou anote no calendário: as ins

crições para o festival já estão

abertas e se encerram em me

nos de um mês, ou seja, em

11 de julho. Nesta 17a edição,
podem participar grupos que
fazem parte de unidades de en

sino, academias e instituições
culturais, sociais ou esportivas.
As produções devem ser inseri-

KELLY ERDMANN

á é uma tradição. Sem
pre que o segundo se

mestre do ano começa,
a movimentação para
o Jaraguá em Dança
segue o mesmo em

balo. Por isso, é hora de preparar
as coreografias, treinar o fôlego
e segurar a apreensão. Mas, en
quanto você faz tudo isso, não

.

ENCANTO A lrza edição do Jaraguá emDança acontece em
outubro, na Scar. Em 2010, participarammais de 1,2mil bailarinos

das em uma das seis modalida
des previstas pelo evento.

A categoria Baby serve a

crianças entre quatro e seis anos
de idade e a Infantil I aos de sete

a nove anos. Depois, ainda tem a

Infantil2, destinada a quem tem
de dez é! 12 anos, a Infantojuve
nil, aos adolescentes de 13 a 17

anos, e a Adulto, de 18 a 39 anos.

Pessoas com mais de 40 anos se

enquadram na Sênior.
.

Segundo a.organização, os

participantes podem' apresentar
montagens de jazz, balé, dança
moderna, contemporânea, de

rua, folclórica, popular ou livre.
O Iaraguã em Dança não tem

caráter competitivo, porém, um
júri faz avaliações, posterior
mente entregues aos responsá
veis pelos grupos. O julgamento
leva em conta critérios como

técnica, expressão corporal, cria
tividade' coreografia e harmonia.

Segundo Miriam Meier, da coor-

denação do evento, são aceitas
também inscrições de grupos
não residentes na cidade.

Para sanar as dúvidas, a Fun
dação Cultural disponibiliza o

acesso virtual ao edital. Ele está
no site http://cultura.jaraguado
sul.com.br. O festival acontece
entre os dias 22 e 31 de outubro,
no Grande Teatro do Centro Cul
tural Scar. Em 2010, o evento mo
vimentou 26 entidades, 40 core

ógrafos e 1.240 bailarinos.

JARAGUÁ NO RITMO

Você dança? Então inscreva-se!

Entidades sediadas em

laraguâ do Sul e interessadas em
participardo desfile comemorativo de
aniversário domunicípio têm so aié hoje
para oficializara inscrição.Aficha de
cadastro está disponível no site http://
cultura.jaraguadosul.com.br.A entrega
precisa serfeita na Fundação Cultural,

localizada naAvenida Getúlio Vargas, entre
as 7h30 e as 11h30 e das 13h às 17h.

O desfile acontece emjulho.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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.

HORIZONTAIS

VERTICAIS

123 4 5 B 7 B 9

.,_
•

ri
fi

•
II

II ri
•

•
•

•
•

•

2

3

7

8

9

11

12

13
1. O músico Gilberto, atual ministro da Cultural Liga

metálica para talheres / O símbolo químico do
nióbio

2. Tratar com carinho / Viver no campo, na solidão
3. (Pop.) Muquirana / Conjunto dos óvulos fecunda

dos de um peixe
4. Sigla do estado de Caruaru e Garanhuns / Ordem

de animais que abrange os carrapatos e outros

'artrópodes parasitos
5. Conselho Nacional de Trânsito / Um ex-manda-

chuva da Rede Globo de Televisão
6. Pulo I Concerto de solista
7. Corrigido de um desvio da regularidade
8. Esbarrar I Planta muito usada em paisagismo, de

folhas pequenas, de cor verde-claro
9. Sigla de uma entidade que acolhe alcoólicos na

tentativa de recuperá-los I Interjeição que expri
me dúvida, desprezo / Os propulsores da canoa.

1. Animal parecido com o veado / Período caracteri
zado por falta de chuvas

2. Ferro magnético / (Pop.) A mão esquerda
3. O militar e político argentino G!,ltieri, presidente

de seu país por ocasião da guerra das Malvinas,
contra a Inglaterra

.

4. Absolutamente igual
5. Assembleia Geral Extraordinária / Partir em pe

daços
6. Eliminar sujeiras usando água e sabão I Época

histórica com características próprias
7. Árvore também conhecida como fava-de-bolota
8. (Gír,) Multar
9. Comer a refeição da noite I (Fr.) Adega
10. A substância que enche os pulmões / Palavra

latina que significa no mesmo lugar
11. Sem variação
12. Linda praça histórica da cidade de Roma, cons- 10

truída sobre Um antigo estádio I O césio, entre
os químicos

13. A nossa capital federal.

HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 22°C
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A RECREATIVA
PALAVRAS CRUZADAS E PASSATEMPOS

-

PREVISAO DO TEMPO

Tempo estável
permanece. hoje
Assim como naquarta
feira, hoje, o dia será de
tempo firme em todas as

regiões de Santa Catarina.
O sol predomina após
um amanhecer pautado,
novamente, pelos
nevoeiros. As temperaturas
seguem em elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Ensolarado

l:L,! "

f''j�
Instável

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

SÁBADO
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 26°C

Na sexta-feira, uma frente friamodifica
o tempo nas regiões Oeste e litoral Sul
de SantaCatarina. Por causa disso, há
aumento de nuvens e chance de chuvas
e trovoadas em ambas as áreas.Nas

NOVA 1/6demais, as nuvens carregadas chegam
entre a tarde e a noite. Temperaturamais
elevada.Vento de nordeste anoroeste,
fraco amoderado com rajadas.

CRESCENTE 8/6

!J %f,; CHEIA 15/6

�,INGU��TE, , .2.3{� _

_$ii .........

Parcialmente
Nublado

...

Nublado

","""":o.
'. �..• ',r '. '
Trovoada
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Iw�n

POr' causa do ar seco e frio que
predomina em todo o Estado, as
áreas altas voltam a registrar geadas.
Elas se espalham, a exemplo do que
ocorreu ontem, nos planalto Norte e

Sul, AltoVale do Itajaí eMeíoOeste.
O vento sopra na direção sudeste a

nordeste em intensidade que vai da
fraca amoderada.

O dia será ensolarado em

Herval d·Oeste. Apenas
algumas nuvens aparecem
no céu, porém, sem chance

de provocar chuva. As

temperaturas ficam entre 1Doe
e 22°C durante esta quinta

feira na cidade.
� .. "��'. '�'����f�i",'t t'lO." \
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.. beatriz.sasse@terra.eom.br I 8433 0306

CONFIRMADO!
ThiagoMattos, da Fuel Eventos, confirma
a tão esperada apresentação do projeto
Vácuo Live em Jaraguá. Será dia 23 de julho,
na TheWay. Vácuo Live é pioneiro em unir
a house music ao vocal e é composta pelo
produtor e guitarrista Eduardo Pizzatto e

pela vocalista FernandaMateus. O estilo une

hits da música eletrônica com performances
de guitarra e de voz ao vivo. A dupla
tem mais de quatro anos e já fez mais
de 400 shows. 'Para sabermais s acesse

l
j',......

,)
www.vacuo.art.br.
Outras atrações agendadas na
TheWay são a Festa do Casarão,
dia 25/6 e SpyzerProject, dia 9/7.

SUCESSO

DIVULGAÇAO

Bem-estar
o Clube do Andarilho informa

que ainda restam 12 vagas para
a caminhada deste sábado pelo
Rio Manso (Campo Alegre,
Ioinvílle e Iaraguá do Sul). Caso
você tenha vontade de participar,
pode se inscrever hoje na loja
Sport &Aventura. As vagas
disponíveis serão preenchidas
por ordem de chegada.

Feijoada
Sábado a partir das 10 horas,
no ParqueAquático Ocaê, em
Guaramirim, rolaANossa Feijoada
que promete 12 horas de festa.
Entre as atraçõesmusicais, pagode
do Kibelleza, DIs Kbeça, Bibbe '

Andreatta,Will eAlan e maisAlex
&Willian. Ingressos em Iaraguã no
Smurf's Lanches, emGuaramirim
no Posto 28 eVirtual Informática,
emMassaranduba no Pipos e em

Schroeder no Posto Mime.

Galera saudosista tem compromisso neste sábado
em Joinville, a partir das 22 horas. Colin Hay, vocalista e

guitarrista da banda Men AtWork, faz show no Joinville
Square Garden. "Down Under", l'Who Can It Se NOW?" e "Itls

a Mistake", sucessos do grupo australiano que marcaram
a década de 80, estão entre os hits da noite. Ingressos
estão à venda a partir de R$ 50 (10 lote) na pista e até R$
160 no open bar. A casa fica na Avenida Santos Dumont,
2625, próximo ao Joinville Garten Shopping. Informações e

reservas 47 3466·6794 ou joinvillesquaregarden.com.br.
DIEGO LUIS JARSCHEL/DIVULGAÇAO

'ih1(');' Greicien ZibeU e Jackson Diego Laube
foram o casal vencedor da promoção "Amarre
o Seu Amor", da Telles Calçados. Eles tiveram
a foto mais curtida no Facebook da promoção e

ganharam presentes, passeio de limusine e jantar
Ilayrós SusinéR Hotel no Dia dos Namorados

DIVULGAÇAO

Mixagens
Curso básico de DI com duração
de três meses ministrado pelo
DIAdrian P. Formatura dia
17 de setembro, com entrega
de certificado naMoving Up.
Informações: 9641-3890.

PROGRAME-SE!

DIA 16 .

LICOBAR
Show com a banda Atacama, com covers

de Led Zeppelin, AC/DC, Velhas Virgens,
The Cult, Janis Joplin, Made in Brazil,

Pink Floyd, The Doors, Camisa de Vênus,
Raul Seixas e muito mais.

LONDONPUB

Pagode com o grupo Apogeu. Elas free até
23 horas, após R$ 5 e eles pagam R$ 15. /

UNTAM LOUNGE

,

Festival de Sushi terças, quintas e

domingos e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas.

DIA 17
Zum Schlauch

FestadoChàmpagne Fuel Eventoscom Elton&
Everton (sertanejo universitário) e DJ IgorLima
(residente). A cada 5 mulheres que chegarem
juntas ganham um espumante. Ingressos na
hora a R$ 10 (feminino) e R$ 15 (masculino).

LICOBAR
Sexta house com DJ Diego.

LONDONPUB
Funk House com a DJ Cah Silveira, house
com DJ Rodrigo Fabro e 'apresentação do
grupo de dança Mandala. Elas free até 23

horas, eles pagam R$ 15.

ENOTECA DECANTER Jaraguá
Vinho, blues, queijos e frios a partir das 21

horas. Som por CiranoAcoustic Sessions.

R$ 25 entrada mais frios à vontade.

ESPAÇO DO OCA
AbandaDesertaemsuasegundaapresentação
com a nova formação toca músicas autorais e

covers de Guns n'Roses, Bon Jovi, Kiss, AC/
DC, Aerosmith,Van Halen,Whitesnake, Skid
Row, Mr. Big, entre outros. Início às 23 horas.

Ingressos: eles R$ 10 e elas R$ 5.

ARMAZÉMPUB
Show com Lucas & Eu Acústico, a partir das

22 horas. Couvert artístico a R$ 10.

SEVEN CHOPERIA
Esquenta paraANossa Feijoada (queocorreno
sábado), com show da dupla Eder& Francisco,
pagode com Kibelleza e mais DJs Alan,WiII e

Geffy. Elas free até 23h30 e eles pagam R$ 15.

COftsuftorie Em�8Jial
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Moa GODçalves

Depassagem
11m grupo de nordestinos de passagem
Upela urbe sorriso, que veio para co

nhecer a cidade e, claro, a noite da região,
no domingo, destacava-se pelo jeito des
contraído de ser. Dançava um forró com

cara de pagode, mas muito animado no

sertanejão da London Pub. Meu olheiro
me contou que as meninas da terra não
tiravam os olhos dos guapos. Certas, elas...
Beleza não põe mesa, mas abre o apetite!

Recuou
MariaAugusta Panstein, que estava com

passagem na frasqueira, paramais unia
voltinha em Buenos Aires com o filho
Jefferson, resolveu segurar no freio de
mão. Transferiu tudo para agosto, por
conta desse pandemônio, provocado
pelas cinzas do vulcão.

- Leitor liel
o leitor fiel de hoje éValdecirDraeger. Ele e

toda a sua família também acompanham a

coluna todos os dias.Valeumesmo!

MAURICIO HERMAN�'

BELDADE Aline Bender DOS
corredores das baladas da moda

moagoncalves@netuno.com.br

" '<,

\� \.

PRESENÇA Renata-Rubik e lUessandro
Richter foram conferir a Noite da Dha

Alilaanda
A sempre linda Heloísa Santana, a nossa
"Bruna Lombardi", cada diamais gata,
está namorando firme com o boa gente
Mario Lúcio Barbosa. Enquanto isso,
o seu ex, Maurélio Marcondes, o Leo,
sempre na sua, está de amor intenso
com a estonteanteAdri Carvalho. Quem
pensava que teria volta entre os dois, se
enganou ...A fila anda!!

Errou a lesta
A turma não perdoa. O Troféu "Errou de
Festa" do ano é para um novo rico da

região. Estava tão mal vestido em recente

festa, que os amigos pensaram que
ele tinha ido comer um caranguejo no '

Cabral, em Balneário de Itapema. E olhe
que amulher caprichou no "visu "e nas

jóias. Um péssimo contraste! Destoou
completamente na elegante noite.

Flores - Plantas - Vasos -

Cestas de café manhã

.�
SScapital

Primeiro neto
Quem anda mais feliz que ganso novo
na lagoa são Ivan e RubiaTorres. Toda a

alegria temmotivo. Na próxima semana
chegaArthur, o primeiro neto do casal,
fruto da união do filho Dênnis e Tatiane
Torres. Seja bem-vindo!

MárciaRother, Consultora
Previdenciária,MárciaRother, esposa
do companheirão Everaldo Correa,
ainda recebendo cumprimentos pela
idade nova dia 12. Mil vivas!

I ,;f

I Para quem gostar
'

do esporte como
lazer. O Complexo
Esportivo Iaraguâ, um
dos maiores de Santa

• Tem gente que depois
de entrarpara a política
acha que engolu: .o bilhete
premiado daMega-Sena.
Fica orgulhoso, entojado e

milionário. Oh, coitado!

• O meu amigo "saradão"
Iadir Sanson já prepara os

quitutes para comemorar,
no dia27, a idade nova.

•A "Ordem Demolay" e as
"Filhas deJá", deIaraguâ do
Sul, estão realizando uma
campanha do agasalho!Ela
vai até esta sexta-feira. São
quinze pontos de coletas.

,

Bntre eles, estão:r.etle de.
postosMime (mâtriz da
WalterMarquardt, Reinaldo
Rau e em frente àPlorisa,
naBemardo Dombusch),
CCAA Idiomas,Academia
Corpo eMente, Senac,

'. EdifíCio Tower.Genter,e Sem
,

'Glúten.
'

• Nesta sexta-feira, no
Espaço do Oca, rola no

palco a banda Deserta.
Imperdível.

• No sábado, noparque
Aquático Ocaê, em
Guaramirim, acontece
mais uma edição da Nossa
Feijoada.

• Dia 20 de junho, às 15
horas, YfoMuseu.da Weg, ,

acontece â lançamento
da 5a Feira do Livro de

[araguá do Sul.

wwwberlirnarnbientes.com.br
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CRÔ.NICA
ALEXlUfDRE PERGER.

JORNALISTA

-

ENTRE CAES.
GATOS'E HUMANOS

Se os gatos falassem?Ah, se os bichanos pudessem
utilizar cordas vocais para se comunicar com seus

companheiros de duas pernas, o que diriam em seus

miados? Certamente pediriam leite integral, ração da
melhor qualidade, com o mais alto nível de pedigree
e peixe grelhado para janta. Sim, claro, condenariam,
em alto e bom miado, a prática do banho em água
corrente ou parada.

Se os gatos falassem, teríamos que censurará-los,
assim como fazemos com as vozes que gritam por
dentro de nossa alma e interrompem nosso sossego
por alguns segundos. É quando dizemos: chega, as
sim tá bom. Já os gatos, são livres, só lhes falta mes

mo a fala. Mas isso eles substituem muito bem com

aquela roçada na perna, com olhar dengoso ou no

choro que pede comida e água. Os gatos andam pela
noite e nós, humanos, não sabemos o que eles fazem.
Mas eles sempre voltam, clamam por carinho, água,
atenção, comida e por um lugar quentinho para dor
mir. Não sei explicar nosso fascínio por eles. Se al

guém souber, não me fale, prefiro ficar com a teoria
mais pura: a independência.

Mas por mais calmo que sejam os gatos, sempre
estará por .perto, na espreita, seu inimigo mortal,
cuja inimizade os humanos ainda não deram conta

de explicar. Os cachorros são mais parecidos com os

humanos, não fogem, talvez porque não consigam,
pela falta da mesma habilidade que sobra aos gatos.

Os cães são nossos

Os cachorros
são mais

parecidos com
os humanos,
não fogem,

talvez porque
não consigam,
pela falta
da mesma

habilidade que
sobra aos gatos.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esta ninhada de cachorrinhas já se alimenta sozinha e aguarda por adoção.
As seis fêmeas são de porte pequeno a médio e têm cerca de 35 dias de vida.

Para adotá-Ias, basta entrar em contato com Angelita pelo telefone (47)
3276-2229 ou enviar uma mensagem para o e-mail fabio_diel@yahoo.com.br.

•
A revista da mulher inteligente!

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Pedro fica perplexo com a confissão de Léo so

bre a sabotagem do avião. Neném ouve Pedro falar
com Nando que vai desmascarar Léo na festa que
será oferecida em sua homenagem. Jandira insinua

que Norma sente ciúmes de Léo e ela fica confusa.
Léo destrata Wagner e o acusa de ter enviado fotos

para Marina. Pedro, Nando e Raul chegam à Barão
da Gamboa. Mesmo sem saber dos detalhes, Neném
conta para Eunice o que Pedro pretende fazer contra
o irmão. Eunice avisa Léo que Pedro fará algo contra

ele. Léo enfrenta Nando para tentar pegar o gravador e
Pedro se coloca entre os dois. Marina repreende Pedro

pelo vexame na Barão da Gamboa.

• MORDE E ASSOPRA
Salomé pressiona Zariguim a contar onde estão

os diamantes, mas a bateria do robô acaba. Marcos

põe Zariguim para carregar. Abner acorda ao lado
de Celeste e não entende o que aconteceu. Abner
deixa Celeste em casa e Júlia vê. Celeste conta que
não aconteceu nada entre ela e Abner e deixa Áureo
e Salomé surpresos. Alice ofende Carolina e Ulian a

repreende. Dulce aconselha Júlia a procurar Abner e
dizer que está apaixonada por ele. Hortência incentiva
Abner a se reconciliar com Júlia.

• CORDEL ENCANTADO
Úrsula visita Herculano e os dois se beijam.

Açucena revela a Timóteo que sabe que foi ele o res

ponsável pela morte de Cícero. Bel conta o plano de
Cândida para libertar Herculano a Penélope. Cândida
aconselha Jesuíno a se entender com Açucena. Úrsula
garante a Herculano que vai tirá-lo da cadeia. Jesuíno
e Açucena se reconciliam. Penélope conta para Patá
cio que os cangaceiros propuseram trocar Ternurinha

por Herculano e o prefeito combina ação com Batoré.
Timóteo confidencia a Fausto que usará Dora para se

parar Jesuíno de Açucena.

• VIDAS EM JOGO
A turma do Bolão fica indignada com a atitude de

Jorge. Augusta e Marizete, que também não concordam
com o pacto, decidem entrar na justiça. O ex-dublê dá o

ultimato e pergunta se vão desistir. Carlos diz que não
e Compra a briga. Preocupada com a ausência da mãe,
Tatiana telefona para Maurício e descobre que Regi
na mentiu. A turma do bolão começa a temer que sua

amizade fique comprometida, devido ao rompimento do

pacto. Augusta chega à confeitaria e diz que Adalberto

foi encontrado. Lucas Chega ao viaduto e Zizi consegue
convencer seu marido a voltar. Tatiana conta para a irmã

que Regina passou a noite com Cleber.

ANIVERSARIANTES.
João V. Minei
Jocimar M. Ribeiro
Jonatan Kniss
Jonathan Maffei
Juliana Ceolin
Kaio F. Biehe
Laércio Hoegen
Liviho Zambom
Luciane Leuverenz
Luciano de Luca

Marise Leuverenz
Marlise Klosowski
Nelsa B. Westphal
Nelzita K. Schmauch
Noeni S. Diesenthaler
Renan W. Weonski
Scheila Balsanelli
Theo A. Vieira
Victória L. M. Moresto
Vitoria G. Volpi

companheiros, ami
gos inseparáveis,
até de longa data,
eu diria, desde que
o homem é homem
e o cachorro apren
deu a ser animal de

estimação. Somos
tão carentes quanto
eles, necessitamos
tanto de atenção
quanto eles. É, os

cachorros são bons
animais de estima

ção e nós somos óti-
mos bajuladores.

Mas, espera aí, os gatos também são animais de

estimação, assim como os cães. Então, qual é dife
rença? Só o cachorro é o melhor amigo do homem?
Será que é esse o motivo da histórica briga entre

cães e gatos? Talvez o título de parceiro insepará
vel do homem cause certo ciúme nos felinos. Ah,
mas também pode ser inveja dos cães, que não

dão contam de fugir e descontam suas frustrações
com dentadas ou latidos disparados contra os po-
bres gatos. Agora já misturei tudo. Melhor aceitar a ::(o6Kiatkooski g�::r����pel
hipótese de que eles brigam porque ... é assim des- Adilson Becker Edson Schmitz

de sempre. Adrieli Scoz Elisabeth Kubnik
Alesander Bullanf Emelly PereiraOs gatos não são menos companheiros, apenas Ana da Silva Eno Flhor

prezam por algo que os humanos buscammanter há Ana R. M. Zocatelli Eva M. de Andrade

séculos, a independência. Por falar nisso, que sauda- Ana Rossweiller Floriano Michalack·
Andréia Fossile Germano A. Mathias

de do meu cachorro. Está lá em casa, esperando por Antidio L. Lunelli Gilmar da Cunha

�WiE<!Wn�J,� 9�flttP, bom, H�glJ.L?-j!1?ouco aparece." ( :; i: .i.r . �:d:�ó��,�hu�tll 'I. '. I f :hfi�,��nnz�:�
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MARIAGADÚ

o projeto Multishow Ao Vivo
Maria Gadú traz o shaw
realizado, em julho do ano

passado, no Credicard Hall,
em São Paulo. A cantora

apresentou o repertório que
levou Brasil afora durante um

ano de turnê, com canções
inéditas e os sucessos

presentes em seu primeiro
álbum. Entre as novidades
estão canções antes presentes
apenas em seus shows, como
"lanterna dos Afogados",
inesquecível na voz dos
Paraiamas do Sucesso. Há
também conteúdo internacional,
como o cover de "Who Knew", da
cantora pop Pink.

SOU LOUCO POR VOCÊ

Step volta à Roma depois de
dois anos em Nova Iorque, para
onde viaja a fim de esquecer
um grande amor.Tenta retomar
a vida, encontrar amigos,
arranjar um emprego, voltar
a se relacionar com a família.
Porém, ele logo percebe que
algo mudou dentro de si, mas
não sabe ao certo o que é.
Quando conhece Gin, uma
garota de 19 anos, linda e

irreverente, vê suas esperanças
se renovarem e volta a acreditar
que conseguirá se envolver e
se apaixonar. Mas não é fácil
esquecer Babi e, quando se

depara com ela, sente como se

todo o seu mundo cambaleasse.
É possível reviver a magia
do primeiro amor? Será que
conseguimos mudar o rumo de
nossa própria história?
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TIRIMBAS WILL LEITE

A SELVA LTDA.
PEGUE TODOS OS DOCUMENTOS
DE JA�EIRO E FEVEREIRO! ESSE

VOCE GUARDA NO ARQUIVO...

,GUSTAVO SANCHEZ

www.aselvallda.com

X-NEM: PRIMEIRA CLASSE
Anos 60. Charles Xavier (James McAvoy) é formado em teologia e filosofia e realiza
um trabalho de pós-graduação junto às Nações Unidas. Na universidade de Oxford
ele conhece Erik Lehnsherr (Michael Fassbender), filho de judeus que foram
assassinados pelos nazistas durante a 2a Guerra Mundial. Erik escapou graças ao

seu poder mutante de controlar metais, que permitiu que fugisse para a França.
Ao término da guerra, Erik passou a trabalhar como intérprete para a inteligência
britânica, ajudandO judeus a irem para um país recém fundado, hoje chamado Israel.
Charles e Erik logo se tornam bons amigos, mantendo um respeito mútuo pela
inteligência e ideais do outro. Em 1965, Charles decide usar seus poderes psíquicos
para ensinar jovens alunos mutantes a usarem seus dons para fins pacíficos. Nasce
a Escola para Jovens Superdotados, gerenciada pelos dois amigos.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 15h50, 17h40,
19h30 e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• Piratas do Caribe 4 (13h30, 16h10,
18h50 e 2.1 h30)

• Cine Breithaupt 3
• X-Men: Primeira Classe (14h, 16h30, 19h e 21h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h) • Cine Mueller 3

• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, 17h30,
19h30 e 21h30)• Cine Garten 2

• X-Men: Primeira Classe (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)

• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(15h10, 18h10 e 21h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Kung Fu Panda 2 (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)

• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (14h30, 17h, 19h15, 21 h20)

• Cine Neumarkt 2
• Kung Fu Panda 2 (13h20, 15h20,
17h20, 19h30 e 21 h30)

• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 18h50 e 21 h)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águéls Misteriosas
(13h10, 15h50, 18h45 e 21 h40)

• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda (13h30, 15h30, Hh30, 19h30 e 21 h30) • Cine Neumarkt 4

• Se Beber,'Não Case! Parte 2 (13h30, 15h40,
17h50, 19h50 e 22h10)• Cine Mueller 1

• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas
(13h10, 16h, 18h50 e 21h40) • Cine Neumarkt 5

• X-Men: Primeira Classe (14h10, 16h45, 19h15 e 21h50) .

• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 (16h20 e 21h15)
• X-Men: primeira Classe (13h45 e 18h30)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip) c , l'
-

. ,

• Qualquer gato vira-lata (14h40, 17h, 19fi e 21h20)
. - .

Nasce. o filho de
Natalie Portman
A atriz vencedora do Oscar em 2011, Natalie
Portman, deu à luz ummenino.Anotícia foi

divulgadana noite da última terça-feira pela
revista americana People. Ela estava grávida
do noivo, o coreógrafo BenjaminMillepied.A
atriz, de 30 anos, conheceuBenjamin nos sets
de filmagem do premiado filme CisneNegro.
Em dezembro de 2010, o casal anunciou que
estava noivo e teria o primeiro filho.

Jonatas Faro diz
que está solteiro
Galã da novela Insensato Coração, .0 ator
Jonatas Faro tem desmentido os boatos de

que havia reatado o namoro com a atriz
DanielleWinits. Na noite de terça-feira,
quando desfilou na São Paulo Fashion

Week, ele foi econômico nas palavras
quanto à vida pessoal. Porém, disparou:
"eu estou solteiro!". Semanas atrás, ele foi
clicado aos beijos com a ex-mulher. Sobre o
seu primeiro filho com a atriz, ele disse estar
curtindo a ideia de paternidade.

Paulci Fernandes se

indispõe com crianc;as I'

A ida da cantora Paula Fernandes até
Primavera do Leste, no interior doMato
Grosso, não deixou boa impressão na cidade.
Cerca de 65 crianças de três corais teriam se

preparado pormais de doismeses para se

apresentar à cantora, naporta do hotel. No
entanto, ao chegar, Paula disse que estava
indisposta e foi direto para o quarto.

. Elizabeth Hurley
pediu o divórcio
A atriz e modelo britânica Elizabeth

Hurley conseguiu, nesta semana,
oficializar o divórcio com o empresário
indiano Arun Nayar, com quem tinha
casado emmarço de 2007. Um juiz de
paz de Londres concedeu a dissolução do
casamento. Em 2007, Elízabeth e Nayar
fizeram duas cerimônias de casamento,
uma em um castelo do sul da Inglaterra e

outra na Índia, segundo os rituais hindus.

Apresentador se
muda para mansão
O contrato com aRecord, pelo visto, tem
rendidomuitas cifras parao apresentador
Rodrigo Faro. Isso porque, ele está de
mudança para umamansão de 1,5mil
metros quadrados, quatro andares, elevador,
salão de jogos episcina.A casa fica emum

condomínio emAlphaville, bairro nobre em
São Paulo.A garagem do apresentador tem
quatro carros: umaMercedes CiS (R$ 500
mil), umaBMWX5 (R$ 300mil), umChevrolet
Camaro (R$185 mil) e um Ietta (R$ 90mil).

Aniston pode ser
pivô de separação
Ahistoria se inverteu. Seis anos depois de
perder omarido, Brad Pitt, paraAngelina
Iolíe, JenniferAniston, agora, é quem tem

levado a fama de ser pivô de uma separação.
Aniston começou a namorar IustinTheroux,
que estava com Heidi Bivens, uma designer
de Hollywood, há 14 anos. Uma fonte

ligada àHeidi Bivens disse que a amiga foi
totalmente pega de surpresa e que o casal
estava junto há anos e bem.

ÁRIES
Na carreira, a discrição e o anonimato são fundamentais.
Quem trabalha em casa tem ajuda extra dos Astros.
Mudanças podem acontecer. No amor, não seja tão exigente.

TOURO

Aposte nos instintos e saberá tirar proveito das
oportunidades. A fase é ideal para fazer novos contatos.
No entanto, não vale a pena sacrificar a vida amorosa.

GÊMEOS
Concentre-se no trabalho e tudo parecerá melhor. Atividades

que eXijam privacidade e planejamento estarão favorecidas.
O romance atravessa uma crise.

CÃNCER
É hora de somar forças e trabalhar em equipe. Novos
horizontes estão se abrindo. No amor, uma relação
desgastada pode Chegar ao fim.

LEÃO
Explorar seus talentos e aproveitar as oportunidades é
uma boa estratégia. No campo afetivo, as coisas andam
um pouco instáveis e você sente desejo de se recolher.

VIRGEM
Sua intuição está aguçada. Será fácil identificar as
necessidades do pÚblico com que trabalha. Uma nova

,. . .... l I. I J �! II •

paixão pode abalar a relação atual.

LIBRA
Você terá sucesso para resolver questões judiciais ou ligadas
à herança. Mudanças no ambiente familiar estão previstas.
Sua vida amorosa passa por um período crítico.

ESCORPIÃO
O trabalho conta com ótimas energias. As parcerias estão
favorecidas e fazem muito bem à carreira. À noite, seu desejo
de tranquilidade falará mais alto.

SAGITÁRIO
Você perceberá a necessidade de deixar o orgulho de lado
e atuar em equipe. O bem-estar coletivo está em primeiro
lugar. No amor, o astral não é dos melhores.

CAPRICÓRNIO
A lua ingressa em seu signo conferindo mais seriedade
e profissionalismo às atividades. Problemas em famHia

podem surgir no decorrer do dia.

AQUÁRIO
A discrição no trabalho será valorizada. No amor, a falta de
uma companhia pode incomodar você. Talvez este seja o

momento perfeito para repensar sobre este setor.

PEIXES
Tarefas que envolvam comunicação, viagens, vendas e
publicidade têm a ajuda das estrelas. Fuja dos gastos extras.

_

No campo afetivo, não insista em relações desgastadas!
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FESTA
JUNlRA
Hum, os doces dejunho
são dedarágua na
boca, não é? Impossível
não entrar no clima
defestajunina nesta

época do ano e não

desejar todas aquelas
guloseimas quefazem
do período um dos
mais irresistíveis do
calendário.Mas, ao
invés de esperarpelas
comemorações, que
talfazeraprópria e

commuito estilo e

inovação?As receitas
estão aqui, agora, é

.

só colocaro avental,
juntaros ingredientes e
irpara a cozinha.
Boa sorte!

Bolo de Pinhão

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de manteiga em
temperatura ambiente

• 1 lata de leite condensado
• 4 gemas
• 1 pitada de sal
• 1 xícara (chá) de pinhão cozido e moído
• 1 xíoara (chá) de farinha de trigo
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
• 4 claras em neve

• 1 colher (sopa) de manteiga para untar
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo.
para polvilhar

• 1 colher (sopa) de açúcar de
confeiteiro para polvilhar

Modo de
preparQ:
Em uma batedeira, bata a

. manteiga em creme, junte'
o leite condensado em fio e

bata até fícor cremoso. Junte
as gemas, uma a uma, o sal
e o pinhão e bata mais um

pouco. Misture lentamente
a forínhc de tri�Q peneirado

,"

com o fermento e; por último,
as claras. hse em forma com
furo central (19 cm de diâmetro)
untada com manteiga e

polvilhada com farinha de trigo,
em forno médío-olto (200°C),
pré-aquecido, por cerco de 30
minutos, Polvill1ê p açúcar e �

sirva morno (JU frio.

Arroz Doce Cremoso

Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de arroz
• 1 lata de leite
condensado

• 4 cravos-da-índia
• 1 lata de creme de leite

,

• 2 colheres (sopa) de
suco de limão siciliano

• 1 colher (sopa) de
raspas da casca de
limão siciliano

Modo de preparo:
Em uma panela, cozinhe o arroz em um litro de água, por
cerca de 20 minutos, em fogo médio, ou até que esteja macio.
Misture o leite condensado, os cravos e, por fim, o creme .

de leite. Desligue o fogo e acrescente o suco de limão e as

raspas. Sirva morno ou gelado.

Amendoim Praliné
Ingredientes:
• 2 xícaras (chá) de amendoim torrado
•. 1 xícara (chá) de açúcar
• 1/Z colher (chá) de fermento químico em pó
• 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
• Vz xícara (chá) de água

Modo de preparo:
Em uma panela de fundo largo, coloque todos os
ingredientes. Leve ao fogo médio, mexendo de vez
em quando. Assim que começar a' açucarar, mexa,
vigorosamente, sem parar, até secar bem. Retire do

fogo e deixe esfriar em uma assadeira.

A Farmácia de Manipulação EKILíORIO traz para você
fórmulas exclusivas para &;udar na perda de peso!!!

PILULA ANTI-BARRIGA
Ideal para quem quer queimar a gordura teimosa ao redor da cintura.
Possui ação diurética, redutora de depósito de' celulite. Inibe o apetite, causando a sensação de saciedade e assim
diminuindo a fome. Acelera o metabolismo, 'auxilia na queima de gordura localizada principalmente no abdômem,
diminuindo a circunferência da cintura.

INDICAÇÕES:
- Queima gordura.
- Eleva os níveis de energia.
- Aumenta o metabolismo.
_, Tratamento da retenção de líquidos;

- Reduz significativamente a circunferência abdominal

COMPOSTO EMAGRECEDOR
Fórmula que associa Garcína, Feijão branco e Citrus.
GARCíNIA: Além de suprimir a fome, diminui a vontade de comer doces.
FEIJAO BRANCO: É uma glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos na dieta.
O resultado é a redução dos níveis de açúpares e as calorias atribuídas a eles e

uma diminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido da laranja amarga, acelera o metabolismo, promovendo um

maior gasto de calorias e, conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

�e.\RI'DE JARAGUA DO
�\o. . s.ú<
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas. Fitoterápicos

Na FARMAclA EKILIBRIO você encontra esta 8 outras fórmulas para emagrecer com saúde.
Conheça também nosso creme de massagem hlpertérmioo Ideal para combater celulite e g�rdura locaUzada.
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VENHA COMEMORAR COM A GENTE A CHEGADA

DO NOVO CITROEN C3 PICASSO,. HAPPY HOUR

TODOS OS DIAS A PARTIR DAS 17H.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITRoen

1- Preços à vista, sem troca, não induem pintura metálica, frete, seguro e opcionais. Citroên C4 Picasso 2.0 16v 10/11 com valor à vista de R$ 78.990,00 e COC realizado pelo Banco PSAcom
entrada de 55% + 36 parcelas com taxa 0,99% a.m + IOF. Citroen Xsara Picasso GLX 1.6 10/11 com valor à vista de R$ 53.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36

parcelas com taxa 0,99% a.m + IQF. Citroên Grand C4 Picasso 2.0 16v 10/11 com valor à vista de R$ 89.990,00 e COC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% + 36 parcelas com taxa

0,99% a.m + IOF. TC de R$ 846,00. Confira a CET da operação em uma de nossas lojas. Crédito sujeito a aprovação realizado pelo Banco PSA Financ�. Financiamento simulado para Pessoa

Física. 2-IPVAgrátis na compra dos modelos: Citroên C3 Picasso, Citroen C4 Picasso, CitroênXsara Picasso, Citroên Grand C4 Picasso, Citroên C3, CitroênAirCross, Citroen C4 e Citroên C4 Palias
Okm (exceto para C3 câmbio automático e Citroen Jumper). Benefício não pode ser convertido em espécie. Ofertas válidas até 19/06/2011 ou enquanto durarem os estoques. Imagens ilustrativas.
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QUESTIONAMENTO

TCE contesta editais de licitação

OTCE (Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina)

protocolou duas representações
abertas por empresas que ale

gam irregularidades em licita

ções de locação de equipamen
tos eletrônicos, lançados pela
Prefeitura de Iaraguá do Sul.

A empresa de São José, Corin
ga Comércio e Representações
de Equipamentos Eletrônicos de
Segurança Ltda, protocolou.a re

presentação no dia 9 de março,
contestando as supostas irregu
laridades presentes no Edital de
Tomada de Preços nO 79/2010,

• lançado pela Prefeitura de Iara
guá do Sul em maio de 2010. O
edital visava à escolha de uma

empresa para ampliar o sistema
de vídeo monitoramento urba-
no da cidade, incluindo equipa
mentos, materiais e mão de obra

para ativação dos pontos.
Um dos requisitos lançados

pelo edital,' contestado pelo TCE
no processo 11/00053171, é o da

exigência de documentação de

habilitação técnica por parte da

empresa concorrente. De acordo
com o relatório do diário oficial
do TCE, essa requisição "extrapo
la os princípios previstos na lei" e
"viola a isonomia para a seleção
da propostamais vantajosa".

Segundo o Diretor de Con
trole de Licitações e Contrata

ções do TCE, Pedro Jorge Rocha
de Oliveira, as restrições podem
configurar favorecimento na es

colha da empresa vencedora, pe
los critérios decisivos. "As requi
sições apresentadas nos editais
acabam dificultando o processo
de seleção das empresas interes

sadas", apontaOliveira.
A Prefeitura de Jaraguá do

Sul fechou contrato com a em

presa vencedora do Edital de
Tomada de Preços n° 79/2010
no dia 23 de setembro de 2010.

A empresa contratada foi a Au
sec Automação e Segurança
Ltda., de Cuiabá (MT).

Com a abertura da represen
tação, o Tribunal de Contas do
Estado encaminhou um ofício de

despacho à Prefeitura de Iaragua • ""

Irregularidades
alegadas seriam
relacionadas ao

monitoramento
eletrônico das ruas

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

ARQUNOOCP

o que diz a
Prefeitura

Segundo o procurador-geral
do Município, Mário Sérgio Peixer

Filho, os itens apontados nas re

presentações são apenas pontos
destacados pelo TCE para iniciar

uma investigação e não confir
mam de fato desvios nos editais.
"As empresas que alegaram essas

irregularidades perderam a lici

tação e por isso entraram com a

contestação", comenta Peixer. De
acordo com ele, aPrefeitura já está
avaliando os pontos apresentados
no relatório do TCE e em poucos
dias irá apresentar as justificativas
a respeito das contestações. "Esta
mos tranquilos porque os editais
das licitações foram feitos dentro
da legalidade", afirma Peixer.

Já o Setor de Licitações e Con

tratos, da Secretaria de Adminis

tração, foi procurado pela reporta
gem por dois dias para esclarecer

informações do edital e também

para o detalhamento sobre os

equipamentos licitados, mas os res
ponsáveis .

não foram encontrados
até o fechamento desta edição.Procurador jurí�o a6nna que processos foram feitos dentro da legalidade

do Sul no dia 27 de maio. A partir
da data de recebimento do docu

mento, a Prefeitura tem 15 dias
corridos para encaminhar ao TCE
a justificativa para as irregularida
des apresentadas no edital. A partir
da resposta da Prefeitura, o TCE irá
analisar quais medidas deverão ser

tomadas, podendo a Prefeitura ser

autuada com multa. O caso pode
. ser levado pelo TCE à Câmara de

Vereadores, com possibilidade de
rescisão do contrato pela adminis-

,
!
,

.' "", � .•••• J

tração municipal com a empresa
vencedora da licitação, a pedido
dos parlamentares. Se a rescisão
não ocorrer em até 90 dias, o TCE
poderá forçar a determinação.

Já a segunda representação
foi protocolada pela empresa Eli
seu Kopp & Cia Ltda no dia IOde
dezembro de 2010, alegando irre
gularidades no Edital de Pregão
Presencial n> 177/2010, lançado
pela Prefeitura de Iaraguá do Sul
em novembro de 2010. O edital
visava à escolha de uma empresa
para a locação de equipamentos
eletrônicos para monitoramento
da segurança viária urbana da ci

dade' com valor máximo da con

tratação de R$ 3.952.133,40.
A Prefeitura assinou o contra

to com a empresa Fotosensores

Tecnologia Eletrônica Ltda no

dia 3 de janeiro de 2011. A repre
sentação foi divulgada no Diário
Oficial do Tribunal de Contas do
Estado no dia 24 de maio deste

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Guaramiriml ia
ano, e a Prefeitura tem 30 dias Vara. Rua João Solter Correa, 300, Amizade, Guaramírim-SC. Juiz de_Direito: Gustavo
para encaminhar ao TCE a justi- Schwingel.Chefe d Cartório: Sandra Maria Weber, EDITAL DE CfTAÇAO - PRAZO: 20

ficativa para as supostas irregula -

DIAS. Ação Monitória nO026.09.002952-1.Autor: Macromed Distribuidora deMedicamentos
Ltda. Réu: Farmácia e Drogaria Quivera Ltda Me. Citando: FARMACIA E DROGARIA

ridades, podendo ser punida da QUIVERA LTDA ME, local incerto e não sabido. Objetivo: Ci�ção do réu par� que,
mesma forma como no caso do querendo, apresente resposta em 15 dias, sob pena de revelia quanto aos direitos

disponiveis (art 285,297 e 319 do CPC). Prazo Fixado para a Resposta,: 15 dias. P_?redital de Tomada de Preços. intermédio do presente, a pessoa acima identificada, atualmente em local tncert? ou nao
As representações podem ser sabido, fica dente de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epl�rafado,

bem comoCITADA para responder à ação, querendo. �o lapso d� tempo supramencfonad_o,. consultadas na íntegra no Diário contado do transcurso do prazo deste edital, ADVERTENCIA: Nao sendo contestada a açao
Oficial do Estado, publicado no no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor

.

d' b na petição inicial (art. 285, clc art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conneclmento desíte O TCE. www.tce.sc.gov.r.todosparteseterceiros.foiexpedido o presente edital, o qual será afixado no loca! de
no link "Consulta de Processos". ; � � � oClstu�8'eVJUbArcaàõna'formadal�i. Guaramirim (SC),04 deabrilde2011.

PONTOS QUESTIONADOS

Processo nO 10/00811503
• Utíllzação da modalidade de licitação Pregão (sendo que deveria ter
sido utilizada a modatidade Concorrência);

• Exigências sem justificativa para a resolução mínima do

equipamento, além da exigência da disponibilização das imagens
por internet e distância mínima de operação;

• Exigência de amostras das empresas (sendo que na modalidade

Pregão, aprazo de resolução do edital é de cerca de oito dias,
impedindo a competitividade de empresas no edital);

• Não realização do edital dividido em lotes (o que elege somente uma

empresa contratada, ao invés de beneficiar mais empresas);
• Ausência de orçamento básico fornecido pela Prefeitura além da

possibilidade de prorrogação do contrato por 60 meses, sendo que
o máximo poderia ser 48 meses

Processo nO 11/00053171
• Exigência de eocumentação de habilitação técnica que ,e��rapola
Limites previstos em lei;

• Violação ao princípio da lsonomia e da seleção da proposta mais

vantajosa, resguardado em lei
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

PÓLAR COMERE::IAL (EM R$) 1. 5980 1,6000 1It.1.14%
DÓLAR '(,UR{SMO (EM R$) 1.5100 1.6500 .'0%
DÓLAR PARA.LELO (EM R$) I,590@ 1,7300 �iI/J' 0%

EtIRO d!:M R$)
,

2,2676 2,2703 .-0,75%

Ikarstel1@netuno.com.br

CASTIGO ANUNCIADO
Primavera e verão são o período
em que as obras nas rodovias

precisam avançar nos Estados
Unidos e por isto muitos
trechos das mesmas passam por
reformas. Como o trânsito nestes

locais raramente é interrompido,
a sinalização é abundante e

os cuidados também. Ainda
assim, estão presentes em todos
os locais as placas informando
o castigo padrão para quem
for descuidado e provocar
um acidente que tenha um
trabalhador como vítima. "Multa
de US$ 7.500 e mais 15 anos de
cadeia". Considera-se que neste

caso o motorista está assumindo
um risco para terceiros e por
isto nestes lugares as eventuais
multas também são dobradas.

municípios catarínenses,
Educação de qualidade
passa pela contratação '

dos melhores professores
e isto so é possrvel com
remuneração adequada.

LOTERIAS
DUPLASENA
SORTEIO N° 976

Primeiro sorteio

04 - 05 - 10 - 16 - 30 - 47

Segundo. sorteio
02 - 21 - 24 - 32 - 45 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2622
09 - 27 - 55 - 63 - 74

•• t

Novos empregos
Segundo o Panorama Global do Emprego daManpower, 41%
das empresas brasileiras prevêem aumento no seu quadro
entre julho e setembro. Os setores que apresentam as melhores

oportunidades são: finanças, seguro e imobiliário, construção,
serviços e transportes. Apenas 4% das empresas projetam
demissões para o período pesquisadoo que resulta em um

índice líquido de 37%. Apenas Índia - 47% - e Taiwan - 39% -

têm uma perspectivamais favorável

Convênio com

a Alemanha
Alcantaro Correa - presidente
do Sistema Fiesc - deu como
certa a assinatura de convênio
com diversas universidades
alemãs, que deverá resultar na
transferência de tecnologias
avançadas na área de fios
e tecidos, mecânica fina e

aproveitamento de resíduos entre
outras possibilidades. No Estado,
aUFSC já é parceira de institutos
daAlemanha e os resultados

práticos são significativos. É uma
ótima perspectiva para regiões
como a nossa onde a atividade
industrial é predominante.

Grande

empresa
o presidente da Fiesc
destacou em sua visita a

.

Jaraguá do Sul os volumes
financeiros movimentados

por Sesi, Senai, IEL e a própria
Fiesc que chegam a R$ 800
milhões/ ano, sem contar os

serviços financeiros. Segundo
ele, isto posiciona à entidade
como uma grande empresa .

. que, entre outros benefícios

proporcionados para as
. indústrias catarinenses,
forma técnicos através do
Senai dos quais 92% já saem

empregados do curso.

Fundação Eduardo Horn
Em uma justa homenagem ao grande empresário que nos deixou

prematuramente, aMenegotti está criando-no vizinho município
de Schroeder esta entidade que deverá ser um berçário de

profissionais:A inauguração deve acontecer em breve.
Paralelamente, a empresa vai inaugurar a unidade de Schroeder,
que foi transferida de Iaraguá do Sul para lá em planta separada.
Quanto à fundição, seguem adiantados os planos para a

implantação de mais uma unidade ao lado da atual, no espaço
. físico que.já está; reservado para isto. r , .. , ••rÓsÓ, "� ;. • ,,- »Ós •• "

Mathias
o Frigorio Frigorífico Rio Cerro Ltda, que já está hámais de 30 anos no
mercado é um destacado fornecedor de marreco que além do mercado
interno também são fornecidos para outros países como, por exemplo,
o Japão. O marreco é presença obrigatória na gastronomia alemã, mas
aMathias também industrializa patos e coelhos.

Planos do Senai
Recente pesquisa da Manpower apontou que 57% dos

empregadores brasileiros estão COIn dificuldades para
preencher postos de trabalho, em especial na área
técnica. O governo está atento a esta situação e tramita

projeto no legislativo que deverá trazer uma nova
perspectiva para a formação técnica. Sergio Roberto
Arruda - Diretor Regional do Senai - em pronunciamento
durante a inauguração das novas instalações do Senai
de Iaragnã do Sul, afirmou que o Senaí nacional deverá
elevar de 2,3 milhões para 4 milhões o numero de
matrículas com a nova regulamentação.

Risco Brasil
Pela primeira vez na história, õs investidores enxergam mais
risco de calote dos Estados Unidos que do Brasil. O Credit Default

Swap (CDS) de um ano - instrumento de proteção contra o risco
de um devedor não cumprir suas obrigações - do Brasil tem sido

.

negociado abaixo do norte-americano. "Ainda que circunstancial,
trata-se de algo inédito na história ou mesmo um fato impensável
que pudesse ocorrer em algum momento", diz o diretor do

Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco,
Octavio de Barros, ao Portal IG. No dia de ontem, o CDS do Brasil
estava em 41,2 pontos-base, enquanto o norte-americano estava em
49.17 pontos. "As dificuldades enfrentadas pera economia americana
e as tensões no Congresso americano em relação ao teto para o

endividamento que será atingido em julho geram Incertezas nos
mercados", completou Octavio de Barros.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - sc

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo es-

pecificada:
.

• LICITAÇÃO N°: 99/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE IMPERMEASILlZANTE SI-COMPONENTE RESINA EP
OXI ALCATRÃO DE HULHA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/06/2011, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00 às
16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 01/07/2011 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino.
Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimentos
adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100. .

Isa'ir'l Moser - Diretor p:reside'nte
. 1 t �
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TRÂNSITO

Seráque volta a sermão dupla?
Moradores pedem
nova mudança na
Marechal Deodoro,
entre a ponte do "

Vailatti e a rua

Marina Frutuoso

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

Durante a reunião do Comei
dade (Conselho Municipal

da Cidade), realizada na noite
de terça-feira, o presidente da

Associação de Moradores do
Bairro Vila Nova, Sergio Zapella,
levantou a proposta de retomar o
sentido duplo na avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca, entre a

ponte do Vailatti e a rua Marina
Frutuoso.

Juntamente com a proposta
-

ao Comcidade, a associação en

caminhou à Prefeitura uma carta
de reivindicação com cerca de
chico mil assinaturas pedindo a

mudança no sentido. "Essa mu

dança iria reduzir o fluxo de ve

ículos na Guilherme Wackerha-

EDUARDO MONTECINO

HÁ OITO MESES Até novembro do ano pasSado, trecho da Marechal era sentido duplo

IBOPE
CONFIRMA:

\ , -II
I

. 'l tl·.II I ,

gen (rua do Fórum). Por isso, o
Comcidade exigiu novos estudos
técnicos sobre o trânsito na ave

nida", disse Zapella.
Conforme diretor do setor de

Trânsito, José Antônio Schmidt,
apenas três pessoas presentes no
encontro se posicionaram favo
ráveis à mudança. Os Bombeiros
Voluntários e a Polícia Militar re

jeitaram a ideia, apontando que
o número de acidentes havia re

duzido em 25% desde que a via

passou a ser mão única, em no

vembro do ano passado.
Schmidt acredita que não há

motivos para outra alteração na

via. Segundo ele, se os estudos
não indicarem que existe algum
problema no trânsito daquela
área, o trecho deve permanecer
como está. "O trânsito está segu
ro no sentido atual. A tendência
é que mais rúas se tornem mão

única na região central", afirmou.
Nas próximas semanas deve

ser aberta uma licitação para re

alizar o levantamento. Segundo
Schmídt, caso seja constatada a

necessidade de retomar a mão

dupla na avenida, ainda não há
data definida para a proposta ser

levada à votação.

PEtA" 'Ia VEZ,
A MAIS OtIVIOA.
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FUTURO

Jovem promessa para o ciclismo
.jaraquaense que.
lidera Campeonato
Catarinense não
vai à competição
nacional por falta
de patrocínio

JARAGUÁ DO SUL
.............................................................................

ALEXANDRE PERGER

Mesmo que ainda faltem
cinco anos' para as Olim

píadas de 2016, no Rio de Janei
ro, o maior evento esportivo do
mundo já faz parte dos sonhos
do jovem ciclista jaraguaense,
Guilherme Schwarz Müeller, de
15 anos, que também almeja
correr pelas' estradas da Euro

pa. "Quero estar bem em 2016,
quando estarei com 20 anos de
idade", diz o atleta.

A carreira de Guilherme tem

três anos e já começa ase tor

nar promissora. O garoto lidera
.

o Campeonato Catarinense de
Ciclismo de Estrada, na cate

geria juvenil, com 40 pontos
de vantagem para o segundo
colocado. No sábado, o ciclista
terá a oportunidade de defen
der a liderança da competição,

MARCELE GOUCHE

Ciclista corre para alcançar sonho de participar das Olimpíadas de 2016

na -7a etapa, que acontece em

São João do Itaperiú. Na mesma
data, terá também o Campeo
nato Brasileiro de Ciclismo, em
Marília (SP). Mas dessa com

petição, Guilherme não pode
rá participar. Entre os motivos,
está a dificuldade em conseguir
patrocínio. "Ano passado não
fui por causa de cirurgia, mas
ano que vem eu vou", garante o

atleta, que nunca participou de
um campeonato nacional.

O ciclismo está no sangue de
Guilherme, que já revelou três
atletas para a modalidade. En
tre eles está o ídolo e principal
incentivador, o pai, Rogério Mül
ler, que já foi campeão catarinen
se e se tornou técnico, inclusive
do próprio filho. "Via as corridas
do meu pai, gostei e comecei a

treinar", lembra o garoto. O pri
meiro campeonato foi em 2009,
o estadual, mas, por falta de ex

periência, o desempenho não
foi dos melhores.

Atualmente, os treinos acon
tecem quatro vezes por sema

na, durante duas horas. Mas,
segundo a mãe, Clair Müller, a

condição para que Guilherme

possa competir é permanecer
nos estudos. "Se eu não estudar,
não posso correr", brinca o jo
vem ciclista.

IRIANE PORTO /AVANTE!

P·ROdETa
COMUNIOAllE
00 FUTURO

Meninas daAnna Tõwe Nage1 festejam
o título doMoleque Bom de Bola

Anna TõweNagelleva ouro
noMoleque Bom de Bola

A EscolaMunicipalAnnaTõwe
Nagel, do bairro ÁguaVerde, rece-

. beu dois troféus pela etapa mu

nicipal do Moleque Bom de Bola.
As equipes feminina e masculina
faturaram o primeiro lugar.

Na final da etapa municipal,
as meninas da Anna Tõwe Na

gel, apoiadas pelo projeto "Co
munidade do Futuro", da Fu
turo Apartamentos, venceram a

Escola Estadual Lília Ayroso Oes

chller, por 2xO. Além do troféu por'
·equipe, a escola também recebeu
três prêmios individuais: Letícia
Blenda Felipe foi a atleta revela

ção, Ioaní Estefani Engel recebeu
o troféu de goleira menos vaza

da e Luana Terezinha Francener

conquistou a artilharia do cam

peonato' com três gols.
Já a equipemasculina enfren

tou a EscolaMunicipal Rodolpho
Dornbusch, do bairro Vila Lalau,
e venceu por lxO.

A conquista dá às equipes o

direito de representar Jaraguá
do Sul na etapa microrregional,
juntamente com os dois vices.
O evento acontece em agosto
e reúne também as cidades de

Corupá, Guaramirim, Massa
randuba e Schroeder, que man

darão apenas os campeões do
masculino e feminino.

O Campeonato Catarinense
Escolar de Futebol Moleque Bom
de Bola é uma organização da Fes
porte (Fundação Catarinense de

Esporte), e participam crianças
de 12 a 14 anos que concorrem ao

final da etapa estadual a uma via
gem com todas as despesas pagas
paraalguma capital do Brasil.
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LIBERTADORES

Primeiro jogo da final
termina sem vencedor

o time comandado

porMuricy falhava
na marcação. Elano e

Ne r tiveram

atuações distintas.

Com lances polêmicos,
Santos. e Pefiarol ficam
no empate jogando em
Montevidéu com estádio

completamente lotado
MONTEVIDÉU
FOLHAPRESS

Em uma partida marcada pelas chances
desperdiçadas de lado a lado, Pefiarol e

Santos empatam em O a O no estádio Cente

nario, no Uruguai, pelo jogo de ida da final
da Libertadores. Na próxima quarta-feira,
no Pacaembu, quem vencer será campeão
continental - novo empate leva a decisão

para os pênaltis.
O time brasileiro busca o tricampeonato.

Os uruguaios, vencedores das duas primei
ras edições da Libertadores, vão atrás do he
xacampeonato. As duas equipes reeditam,

. 49 anos depois, a final de 1962, vencida pelo
..

mítico time de Pelé.
. I

A torcida do Peüarol compareceu em

peso ao Estádio. Mais de 60 mil pessoas lo
taram a arena uruguaia - palco da primeira
Copa do Mundo, em 1930 - e empurravam o

f'

time carbonero.
O Santos entrou em campo com quatro des

falques importantes. Os laterais Jonathan e Léo,
e o meia Paulo Henrique Ganso, machucados,
além do zagueiro e capitão Edu Dracena, ex

pulso na semifinal, contra o Cerro Porteüo-PAR,
não puderamjogar.

O Periarol iniciou apartidano campo de ata
que. Rafael, aos 6min, saiu nos pés de Oliveira e
evitou o gol uruguaio. O Santos mostrava mais

qualidade técnica quando chegava ao ataque,
levando perigo ao gol defendido por Sosa. Mas
na base da pressão, o Pefiarol criou ao menos

quatro boas oportunidades para abrir o placar
na primeira etapa.

O time comandado porMuricyRamalho fa
lhava namarcação, Elano eNeymar.tinham atu

ações distintas. Enquanto o éamisa 11 buscava
o jogo, criava espaços para o time e atazanava a

defesa uruguaia, o meia tinha atuação apagada,
errandomuitos passes e falhando namarcação.
A segunda etapa foi diferente. O Santos voltou
mais disposto a jogar e controlou o jogo. E come
çou a criar e perder oportunidades que garanti
riam avantagem no jogo de volta.

As duas melhores chances sobraram para
Zé Love. Na primeira, ele foi parado pelo goleiro
Sosa, que fez espetacular defesa. Na segunda, o
centroavante cabeceou para fora.

A superioridade do time daVila Belmiro du
rou até os 20min. A partir daí, o Peüarol voltou
a tomar conta do jogo. Só que, 'mais uma vez, a
falta de qualidade do ataque uruguaio impediu
a abertura do placar.

Jáno fim do jogo, os anfitriõesmarcaram seu

gol, mas Alonso estava impedido. A jogada foi ,

anulada pelo árbitroparaguaíó'CarlosAlüaTI1:Ia. ..:' .,

NeyFranco convoca jogadores paraMundial sub-20
DIVULGAÇÃO IMOWA PRESS

SemNeymar e Lucas, que foram deve convocar Phillippe Couti

chamados porMano Menezes para nho, da Inter de Milão, que ficou
a disputa da CopaAmérica, o técni- fora do torneio realizado no iní
co da seleção brasileira sub-20, Ney cio do ano. A Seleção Brasileira

Franco, convoca, hoje, os 26 jogado- inicia a preparação em 4 de julho
res para oMundial da categoria, que na Granja Comary.
será realizado entre 29 de julho a 20 . O Brasil, que está no Grupo E,
de agosto, naColômbia. com sede em Barranquilla, enfren-

De acordo com aCBF (Confede- ta o Egito em 29 de julho, jogo que
ração BrasileiradeFutebol), os joga- marca a abertura da competição.
dores convocados serão 'divulgados Três dias depois, o adversário será
através do site da entidade. Dos 26 o Panamá. O time encerra sua par
atletas chamados para a competi- � ticipação na primeira fase contra a

ção, cinco serão cortados em 24 de Áustria em 4 de agosto.
julho, já que apenas 21 atletas po- A Seleção Brasileira conquis-
dem ser inscritos noMundial. tau o mundial sub-20 quatro vezes

Ney Franco já adiantou que não (1983, 1985, 1993, 2003) e foivice em
. convocará Neymar e Lucas, desta- três oportunidades. Os argentinos
ques da seleção brasileira sub-20 são os maiores vencedores do tor

na conquista do Campeonato Sul- neio, com seis títulos.
Americano da categoria. "Estou
trabalhando sem esses dois nomes.
Existe um acordo com as equipes
para que os jogadores que dispu
tarem a Copa América não sejam
convocados para o Mundial da Co

lômbia", disse o técnico.
Por outro lado, o treinador

Neymar vai desfalcar categoria
'."t:de,�������:-:;�"
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MARCELE GOUCHE

INTEGRAÇÃO

Coronel de [oínvílle
visita o 14° BPM
Coronel Marcelo Pacheco, do 620 Segundo ele, Itajaí é o município

catarinense com 'maior deficiência
Batalhão da Polícia Militar, elogiou o nesta área. Já o comandante Ku- ,

trabalho desenvolvido na região mIehn afirmou que, na região de

abrangência do 1,4° BPM, Schroeder
cilítaa integração entre as unida- é a cidade que tem amaior falta de
des no momento de realizar uma efetivo, com um policial para cada
atividade conjunta", declarou. l.350 habitantes. "O município de

Pacheco, que inspecionou Schroeder cresceumuito. Há alguns
as instalações e materiais do 14° anos era.a cidade da região com o

BPM, elogiou o trabalho realizado menornúmero de habitantes e ago
pelos policiais na cidade emunicí- ra é o terceiro, deixando para trás

pios vizinhos (Guaramirim, Coru- Massaranduba e Corupá e perden
pá, Schroeder e Massaranduba). do apenas para Guaramírím e Iara- ,

"Iaraguá do Sul estámuito bem. A
. guá do Sul.

qualidade do trabalho desenvolvi-Pacheco informou que o 62° BI
do pela PM é excelente e os resul- . de Joinville conta atualmente com

tados são os melhores possíveis", cerca de 800 policiais e que em todo
declarou o coronel.

.

o Estado são 11.500 homens, núme-
Quanto à falta de efetivo naPolí- ro que deve passar para 13 mil até

ciaMilitar da região, o coronelMar- maio do ano que vem. ''Até maio de
celo Pacheco comentou que este 2012, devemos receber um reforço
.é um problema em. todo o Estado. de 80 policiais", completou.

JARAGuÁ DO SUL
-

ELIS�GELA PEZZUTTI

Na tarde de ontem, o tenente
coronel Rogério Luiz Kum

lehn, comandante do 14° BPM

(Batalhão da Polícia Militar),
recepcionou o coronel Marcelo
Pacheco, do 62° BI (Batalhão de

Infantaria) do Exército Brasileiro,
de Joinville.

De acordo com Pacheco, o ob
jetivo da visita, realizada uma vez

por ano, é a troca de informações e

experiências entre as políciasmili
tares de Iaraguã do Sul e Joinville.
"Conhecer as atividades da PM na

região émuito importante, pois fa-

ARQUIVOOCP

Duas tentativas de furto
no Shopping Breíthaupt

que o casal já havia tentando
um furto no mesmo estabeleci
mento na semana passada, oca
sião em que não foi possível fa
zer a abordagem dos suspeitos.
Em uma bolsa do casal foram
encontrados diversos produtos,
-totalizando o valor de R$ 89.

Os acusados, de 18 e 19

anos, receberam voz de prisão
em flagrante e foram encami
nhados à delegacia. Junto com

eles estava uma criança de
cinco anos e o conselho tute

lar foi acionado para tomar as
medidas necessárias.

Em menos de 24h, o Shopping
Breithaupt foi alvo de dois furtos.
Pouco depois das 14h de ontem;
os seguranças do hipermercado
Breithaupt acionaram a polícia
militar, informando que haviam
abordado um homem tentando
furtar uma garrafa de bebida alco
ólica no valor de R$ 40. O acusado
foi encaminhado à delegacia para
lavratura do flagrante.

No dia anterior, próximo das

21h, um casal foi abordado tentan,
do sair do shopping levando pro
dutos furtados no hipermercado.
No local, o solicitante informou

Aborto no hospital São José é investigado
Continua internada a mulher

.

a operadora de caixa, natural
de �1 anos que deu a luz a um de Rio Negro (PR), procurou
bebê no vaso sanitário do hospital ateridimento na emergência do
São José, na madrugada de terça- hospital São José, por volta da
feira. A Polícia Civil de Jaraguá meia-noite de terça-feira. Com
do Sul instaurou- inquérito para cólicas, se dirigiu até o banhei

investigar se houve aborto provo- ro da instituição. Cerca de meia
cado. Ela será intimada ainda esta hora depois, funcionários do
semana para prestar depoimento hospital resolveram procurar a

na Delegacia daMulher. moça. Um feto de aproximada-
Segundo informações do de- mente sete meses foi localizado

legado 'Marco' Aurélio Marcucci,' � dentro do vaso sanitário, já se�

vida, enquanto a mãe estava ao

lado, com resquícios de sangue.
Encaminhada ao Hospital e

Maternidade Iaraguá; a mulher

alegou que não sabia da gravi
dez. Ela passa por umaavaliação
obstétrica que investiga a causa

do aborto e o estado de saúde
da paciente. A mãe recebe aten
dimento psicológico e social, ,;

permanece internada e não tem

,previsão dealta, ; I 1
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MóreUi Ernrnendõrfer Gabivel leMonde Dimas Ni.x Strasbourg

Promoções válidas até 20/0612011 para veículos com Qlntura sólida. Freie incluso. Novo Goll.6 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, cód. 5Ul1E4 completo (opcionais. PF4 + PKl + PCl + WAB), com preço promocional à vista a partir de RS36.590.00 ou

financiado com entrada de R$19.758,60 (54%) e mais 48 prestações mensais de RS519,54. Taxa de Juros: 1,29% a.m. e 15,63% a a. Total da operação. R$44.696,37 CET para esta operação: 18,99% a.a. Voyage 1.0 Total Flex. 4 portas, ano mod. 11112,
cód. 5U21C4, com preço promocional à vista a partir de RS30.390,OO ou fmanclado com entrada da R$15.802,80 (52%) e mais 48 prestações mensais de RS 449,00. Taxa de Juros: 1,29% a.rn. e 16,63% a.a. Total da operação: R$37.354,80. CET para esta

operação: 22,39% a.a, Voyage 1.0 Total Flex, 4 portas. ano modo 11/'t 2. cód 5U21C4 completo (opcionais: PK5 + WAB), com preço promocional à vista a partir de RS35.990,00 ou financiado com entrada de R$IB.714.BO (52%) e mais 48 prestações mensais
de R$532.00. Taxa de luros: 1.29% a.m. e 16,63% a.a. Total da operação. RS44.250,80. CET para esta operação: 22.77% a a. Gol Geração 41.0 Total Flex, 2 portas, ano mod. 11112, cód. 5W1JL4, com preço promocional il vista a partir de RS23.990,OO ou

financiado com entrada de R$12.954,60 (54�'J e m.1S 48 prestações mensais de RS349,OO. Taxa de juros: 1,29% a.m. e 16,63% a.a, Total da operação: R$29.706,60. CETpara esta operaçào: 23,60% a.a IOF e cadastro inclusos nos Cálculos das prestações
e nos CeTs. Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico das operações não Inclusas nos cálculos das prestaçOes e do CEl Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen.201 012011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e

montagem em componentes ínternos de motor e transmissão (exceto'Kornbi, limitada a 80.000 km), É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswageo autorizado.

Crédito suJe�o a aprovação. SACo 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de laia: 08007701935. Ouvldoria: 0800 701 2834. www.vw.com.br.Velculos em conformidade com o Proconve. Esta promoção está de acordo com a legislação
vigente (Lei n.' 5.768/1971, regulamentada pelo Decreto n.O 70.951/1972 e Portaria MF 41/2008).e obteve o Certificado de Autorização SEAElMF nO 06-0125/2011 expedido pela Secretaria de Acompanhamenlo EcOnômico do Ministério qa Fazenda. Confira

mais detalhes da programação, regu�amento e do sorteio no sita www.vw.com brfeuqueroevergol

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito'
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