
Carros 2 estreia hoje
no cinema de Jaraguá

No filme, o superastro das corridas

Relâmpago McQueen e o inseparável
carro-guinchoMate se envolvem em

surpreendentes aventuras durante
u11!a viagem ao exterior.

MIX

,
I

começouna tarde de ontem
e prossegue até domingo,
naArenaIaraguá, No local,
'roupas, calçados e outros
acessórios chegam a ter

até 70% de desconto.
"

Rede elétrica
necessita de
ínvestímentos
GERENTE REGIONAL DA

Celesc, LuizMelro, reivindica
junto .à diretoria da estatal a
ampliação das subestações do
Rio Cerro e deGuaramirim,

, além de outrasmelhorias
no sistema. Página 6

ViaVerde deve
custar cerca de
R$ 3,2milhões
OBRA DARÁ CONTINUIDADE

à rua Rinaldo Bago, às
margens do rio Itapocu,
e deve levar um ano para
ficar pronta. Terreno que vai
viabilizar a construção foi
desapropriado esta

semana. Página 7

www..ocorreiodopovo.com.br

CONSENSO
Jaime Negherbon

vai tentar

engavetar
proposta que

prevê aumento
de II para 15
vereadores.

Página 5

Pizza de chocolate com

morangos, strudel de

maçã e-chocolate e
.

pastel integral especial
são ótimas opções de
sobremesas quentes

para saborear
no Inverno.

Página 16

PATRÍCIA
MORAES

DESDE 1919

. , ,

cerca,de 100 esfandes ,foram lIlOI1fadciS 110 locaLQunerdantes e fabricantesviéram de vários r.stados dO país
_______,',
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700/0 dos projetos estão
em regime de urgência

Das 48 propostas de autoria do Exe- projetos encaminhados pela Prefei- Jean Leutprecht e trancou a pauta da
cutivo que tramitam na Câmara de tura, que prevê acriação de uma área sessão desta semana, impedindo a

Vereadores, 34 precisam ser votadas de urbanização na Vila Chartres, re- votação das demais proposições que
no prazo mínimo de 30 dias. Um dos cebeu pedido de vistas do vereador estavam na ordem do dia. Página 4

'

EDUARDO MONTECINO

FERIADÃO

Demalas feitas, agora é
hora de irpara a estrada
PRF (POLíCIA RODOVIARIA
Federal) prevê aumento de
40% no tráfego nas rodovias
da região em virtude
do feriado de Corpus
Christi. Na rodoviária de

Iaraguá do Sul, sete ônibus
extras foram colocados à

disposição para atender
aqueles que pretendem
aproveitar a folga
prolongada. Os municípios
de Porto Alegre, Curitiba,
Joinville e o Rio de Janeiro
são os principais
destinos. Página 18
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PONTO DE VISTA

CRIS
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO

No último final de semana que passou, tive a opor
tunidade de assistir o filme "Kung Fu Panda 2"

junto com minha namorada, Ieanini, e o irmão dela, o
Iuninho. E admito que ao final do filme, fiquei feliz de ver
que os desenhos estão buscando passar mensagens e li

ções para as crianças. Este filme é para ver com as crian

ças, mas que busca também tocar o coração dos adultos.
Peço desculpas aos leitores, para quem não assistiu

ao filme, mas quero partilhar alguns diálogos do filme,
e deixo como indicação que procurem assisti -lo. Ga
ranto que o leitor terá momentos de risadas e ao final
do filme irá refletir um pouco sobre como está vivendo.

O filme começa com as seguintes palavras narra

das:
"Muito tempo atrás, na China antiga, a cidade de

Gongmen vivia sob o reino do pavão. Eles trouxeram
muita alegria e prosperidade para a cidade. Eles inven-

I
G

taram os fogos de artifício para seu povo. Mas seu filho,
o Senhor Shen encontrou um uso maligno para os fo-

gos de artifício".
.

Qual será este uso maligno, que tal o leitor descobrir
assistindo o filme?

Logo no primeiro diálogo entre o Panda Po e seu Mes
tre Shifu, o mestre lhe diz:

- Todo comandante deve encontrar seu caminho para
a paz interior. Alguns precisam meditar por 50 anos em

uma caverna como esta, sem saborear comida e água.
Outros a encontram na dor e no sofrimento, como eu fiz.

Outra cena que me chamou a atenção são as palavras
do pai do Panda Po, para seu filho:

- Oh Po. Sua história pode não ter tido um começo
feliz, mas veja você tem eu, tem o Kung Fu e você tem

macarrão.
Na frase abaixo, podemos ver como os pais se preo-

DO LEITOR

TRÂNSITO 'É
ASSUNTO SÉRIO

AEscola Erich �los�eld _

acredi -

ta que a conscíentízação para
um trânsito mais seguro começa
na' infância. Por isso, as professo
ras fizeram do tema um assunto de
discussão escolar. Todas as turmas,
fazendo uso do material didático '

elaborado pela Tecnodata, disponi
bilizado pela Prefeitura de Iaraguá
do Sul, discutiram sobre os temas

que' envolvem o trânsito: faixa de
.

segúrança, uso do capacete, alta ve
locidade, uso do cinto, entre outros.

O Pré 1 assistiu divertidos dese
nhos, dramatizou situações do trân-

. sito e pesquisou gravuras de meios de
transporte. O Pré 2 tarribém teve mo

mentos de atividades sobre o tema:
rodas de conyersa, visualização de si-

nais de trânsito, filmes, dramatização,
semáforos feitos com sucata e faixa de

pedestre, músicas, além da visita do
policial. Da mesma forma, os 2° e os

3° anos também puderam conversar

com o policial sobre os cuidados ne

cessários no trânsito, assistir aos víde
os informativos sobre o tema, além de

juntar o tema ao conteúdo de lingua
Portuguesa. Já os 4° anos estão fazendo
bom uso dosmateriais didáticos sobre
o trânsito. A partir das discussões, os
alunçs elaboram frases informativas
sobre a importância do trânsito mais

seguro para nossa cidade. Nos 5° anos,
todas disciplinas envolvem o tema

trânsito em suas discussões.

Equipe da Escola Erich Blosfeld

cupam com os filhos, apenas nós por sermos jovens aca
bamos às vezes achando que não, como podemos ver na
resposta em seguida do Panda:

- Claro, você tem um trabalho a fazer..Longe de casa.

Uma cidade estranha, cheia de estranhos, pessoas estra
nhas e macarrão estranho. Não vá, Po.

- Eu tenho que ir, sou o Dragão Guerreiro.
. E por último cito as palavras ditas pela cabra viden

te, a Falamacia, que nos mostram um pouco da crença
oriental sobre destino:- Então você pode cumprir o seu

destino. A única coisa que importa é o que você escolhe
ser agora.

Cada um deve buscar sua paz interior, pois, é com
ela que poderemos enfrentar os obstáculos que a vida
nos proporciona. Leitores busquem ter paz interior e

com certeza as dificuldades que irão enfrentar ao lon

go da vida terão uma sensação de mais amenas e leves.

Braço do Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos

Ribeirão Cavalo, Santo Antônio, Tifa
Monos, Três Rios do Norte, Três Rios do
Sul

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, visando à participação da sociedade no processo de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico, em cumprimento ao princípio da transparência e nos termos que dispõe o artigo 19, § 5° da Lei 11.445/2007,
CONVIDA A COMUNIDADE EM GERAL PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAIS, que objetiva:

a) Divulgar o estágio atual dos estudos (diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas);

b) Discutir acerca dos conteúdos do Plano;
c) Coletar proposições dos representantes locais.

UTAP / BAIRROS

PARTICIPE DAS AUDII:NCIAS PÚBLICAS LOCAIS

UTAP 7 - BAIRRO

Santa Luzia

DATAS HORÁRIOS LOCAIS

27/06/11 19 as 21 h Salão da Igreja Católica de Santa
Luzia

'

Rua 821

Bairro: Santa Luzia

28/06/11 19as21 h EMEF Machado de Assis

Rua Manoel Francisco da Costa,
nO 4390

Bairro: João Pessoa

29/06/11 19 as 21h Igreja Nossa Senhora do Rosário
\

Rua Luis Sarti, sInO

Bairro: Nereu Ramos

UTAP 6 - BAIRROS

UTAP 5 - BAIRROS

UTAP 1 - BAIRROS 30106/11 19 as 21 h Comunidade Evangélica Luterana
Cristo Salvador

Rua PastorAlberto Schneider,
354

Bairro: Barra do Rio Cerro

UTAP 2 - BAIRROS 04/07/11 19 as 21 h CAIC -Auditório

Rua 327

Bairro: São Luiz

UTAP 3 - BAIRROS 05/07/11 19 as 21 h EMEF Ana Towe Nagel

Rua Marcos Emílio Verbinen,320

Bairro: Chico de Paulo

06/07/11 19 as 21 h EMEF Waldemar Schmitz

Rua Rinaldo Bogo, s/no

Bairro: Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul, 17 de junho de 2011.
.

, e e e D ••••••••••••• I •••••••••• ,. • • • • • • • • • • • •• Cecília .Konell - Prefeita MUlllcipal , ••• , ,

*UTAP - Unidade Territoriais de Análise e Planejamento (Alguns bairros estão contemplados em mais de uma UTAP)

Centenário, João Pessoa, Vieira

Barra do Rio do Cerro, Jaraguá 84, Rio
Cerro I, Rio Cerro II, Rio da Luz

Barra do Rio do Cerro, Barra do Rio do
Molha, Boa Vista, Centro, Jaraguá 99,
Jaraguá Esquerdo, Nova Brasília, Parque
Malwe,Rio Molha, São Luis, Tifa Martins,

Vila Lenzi, Vila Nova

Água Verde, Amizade, Centro, Chico de
Paula, Czerniewicz, Estrada Nova, Novà
Brasília, Rau, Três Rios do Sul, Vila Lenzi

UTAP 4 - BAIRROS

Águas Claras, Baependi, Centenário,
Centro, Ilha da Figueira, Vila Lalau
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ELE E NOS
Um prédio de apartamentos olha

do por fora dá-nos a impressão de

que todos os apartamentos são iguais.
Não são, a igualdade é apenas aparente.
Quando você entra nos apartamentos
descobre que são todos muito diferentes.
Nenhum é igual ao outro.

Já os seres humanos são diferentes

apenas nas "embalagens", nas aparên
cias. Por dentro somos todos essencial
mente parecidos. Somos, por exemplo,
todos estúpidos. De um modo ou de ou
tro, estúpidos, irracionais.

Cremos em tolices que sabemos no

fundo da alma que são tolices, os credos
religiosos nos fazem crentes por fora, não

por dentro. Por dentro até o Papa é céti
co ... faz sentido. Não havendo laborató
rios para a fé, duvidamos. Mas como du
vidar nos pode levar ao inferno, 'cremos.
Nem vou adiante, você já entendeu.

Se de fato fôssemos crentes na vida

eterna, na justiça divina, nos prêmios aos
bons e nos garantidos castigos aos maus,
de hámuito o mundo seria o paraíso ter
restre. Ninguém seria tolo de trocar esta
atual vidinha efêmera pela eternidade fe
liz no paraíso ... só um tosco epidérmico
faria isso.

Chega, já fui longe. Eu queria mesmo

era dizer que o Roberto Carlos, o cantor,
é um sujeito especial, isto é, é humano

como todos nós.
O Roberto entrou agora na área da

construção de prédios para vender. Ne

gócio graúdo, apartamentos e salas carís
simas, localização central em São Paulo
etc, etc. O prédio que ele vai lançar em
breve é de 40 andares, mas não terá o 13°

andar, terá o 12° B ... é que o número treze

para Roberto Carlos é número aziago, dá
azar. Eu ia criticar o Roberto, não o faço.
Quem de nós não crê numa tolice, quem?
Se eu perdesse as minhas crenças "tolas",
enlouqueceria. Elas me protegem. E, aca
so, não será isso estupidez? Sim, mas sem
as estultícias na "fé" todos estaríamos há

tempos num hospício ...

CAMINHADAS MANCHETE TEMPO
Saio à tardinha para caminhar.Houve tempos em que

eu nãopodia caminharsem umsom orquestrado nosmeus
ouvidos. Era uma dependência psicológica grave. Parei de
caminhar. Agora voltei. Hoje não consigo mais caminhar
ouvindo música, só quero ouvir o que penso.Asmudanças
humanas são assim, nos secundários, nunca nos funda
mentais. Eu queriamudarera nosfundamentais...

"Mulheres sauditas protestam para
poderdirigircarros':Estamanchetefez
me pensar que muitos homens querem
os carros só para eles, e carros potentes.
Os homens impotentes compensam in
conscientemente suas impotências na

potência dos seus carros...

Sujeito abriu a janela, chovia e

fazia frio. - Que dia horrível, dis
se ele. Coitado, não se deu conta

de que feio estava ele no vazio de
uma vida que precisa de sol lá fora
para enganar o mau tempo da
mediocridade por dentro...

DO LEITOR

OPINIÃO PÚBLICA

Segundo o dicionárioWikipedia
(http://pt.wikipedia.org/wiki/

Opinião), a palavra opinião: "é a

ideia confusa acerca da realidade
e que se opõe ao conhecimen
to verdadeiro". Quanto ao termo

pública, entendo que o sentido
do mesmo se refere à "originada
de uma maioria", até porque se

entendermos como correto utili
zarmos "originada de todos" es

taríamos exagerando e caindo no

ridículo e no descrédito.
Nos debates e nas polêmicas,

em geral, muitos utilizam dos ve
ículos de comunicação, como se

fossem profundos conhecedores
e porta-vozes da "opinião pú
blica" (verdadeiros advogados,,-

sem procuração). Estes discur-
sos muitas vezes até possuem
respaldo na opinião de muitas

pessoas, contudo, me surpreen
de como tais oradores são con

traditórios' generalistas e mani

puladores. Quando ganham uma

eleição dizem: "O povo sabia
mente me escolheu. A vontade

popular tem de ser respeitada."
Quando perdem: "O povo é igno
rante e desconhece a política."

FALE CONOSCO

No frigirdos ovos, devemos nos
perguntar se em cada polêmica
realmente existe alguma pesquisa
científica que deixe claro qual a
opinião pública, pois do contrário
cada um se apropria como bem
entende e quando lhe convém.
Em geral, a opinião pública não
se funda em conhecimento cien
tífico e estudo aprofundado, mui
tas vezes se balizando apenas no

subjetivismo e "indo no embalo"
'da opinião editorial de alguns veí
culos de comunicação.

A opinião individual sempre
deve ser respeitada, e opiniões que
coincidem coletivamente não de
vem apenas ser utilizadas por inte
resse e depois esquecidas. O fato de
uma ideia ser avalizada por muitos
não faz dela uma verdade. A coinci
dência de ideias pode muitas vezes
apenas significar uma coincidência
de equívocos.

O ser humano erra e nunca

deve se fechar em suas opiniões.
Nossas ideias individuais não são
um fim em si mesmo. O tijolo não
é a obra, e a obra não é o tijolo.

N"dtonHening, advogado

CHARGE

APRF (policiaRodoviária
Federal) deu inicio à
Operação CorpusChristi
a zero horade ontem em

, tPrf!ltlS�ito,dovim;Ie,t1erq;f;s
do paÍÂ:;A expectativa éde "

um aumento de até40% no"':"
movimento nasBRs280 e

101, em comparação com os

dias normais.As infrações
I, poran4ar no acostamento,":' "

'.'i 1 uma vezquesãoesperadas-
filas, e llirigirembriagado
devem teratenção especial.
O objetivo, segundo a

.

corporação, édiminuir os
númerosdoano passado,
quani:lô·oaotreram
148 acidentes, com 106

feridos e seismortos. E
_, . ..

o que epior: a maiona
dos acidentes de trânsito

seguras.

Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes· Editora-chefe: Daiane Zanghelini· redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
.

",: v_" ":':
' II t ,-I((,"i ',' ,';'.;) ,";'�"r ,., ,r; ,

,

=; '

"

.'
,'"

"""
,

.

"

.

,

,

"

_,""!"'!." "

,

' "

.

(�7)'2106�1919 '"Fax: 2196-19lf5 �1'A$Siuatura.s= 21· 936' Plantão
.

'9221-1268'�'C
_
elal: 9107-6932'· ln fi : 2106- t!919�; 9132'15491"/8446-681"'7

Horário de atend�!"ento: 8H,*s 17h��.� ����reço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, ,1400:7 �pep�n.di - CEP 89�56-,500 - CP 1,9 "' �arag.uá9� ,ê�,I' $C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PAUTA TRANCADA

Semana termina sem votação
70% dos projetos
do Executivo

que tramitam na

Câmara estão
em regime de

A •

urqencia

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Nenhum projeto foi votado

pela Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, na última ses

são. Pois, a pauta da única ple
nária desta semana foi trancada
com o pedido de vistas à maté
ria que prevê a criação de uma

área de urbanização na Vila
Chartres. O vereador Jean Leu

tprecht (PC do B) questionou o

tramite em regime de urgência
- prazo de 30 dias que encerrou

justamente na terça-feira (21)
- da proposta enviada pelo Exe
cutivo. Assim, ficou impedida
a votação das demais proposi
ções que estavam na ordem do
dia. Hoje, feriado, não haverá
trabalho no Legislativo.

"Não vi problema no projeto
em si, mas na insistência do go
verno municipal de enviar pro-

RANKlNG

Maiores liliações
no Brasil

PMDB 2,3 milhões (2.232.339)
PT 1,4 milhão (1.423.083)
PP 1,36 milhão (1.369.873)
PSDB 1,32 milhão (1.323.531)
PTB 1,15 milhão (1.157.487)
PDT 1,13 milhão (1.137.072)
DEM 1,09 milhão (1.098.121)
Fonte: Site da Justiça Eleitoral

Filiados em Jaraguá
PSDB 631+990 = 1621

PMDB 823+ 694 = 1517

DEM 670+642 = 1312

PP 515 + 650 = 1165

PT 454+ 353 = 807

PTB 367+401 = 768

PDT 283+225 = 508

OBS: As somas são referentes
às zonas 87+ 17 do Cartório
Eleitoral de Jaraguá do Sul.

postas sem necessidade real de
tramitarem em regime de urgên
cia. Além disso, o projeto recebeu
parecer contrário do jurídico, e

mesmo assim foi aprovado pela
Comissão de Legislação, Justiça e

Redação Final, por isso defendo
uma avaliação mais minuciosa
da matéria". Leutprecht deve se

reunir com o diretor jurídico da
Casa de Leis, Nilton Hening, para
discutir o projeto, que tem previ
são de entrar em votação na pró
xima terça-feira (28).

Segundo o líder de governo na
Casa, Adernar Possamai (DEM), o
projeto teve parecer favorável da
comissão porque o governo mu

nicipal sanou as dúvidas dos ve
readores quanto à matéria. Sobre
a demanda de projetos encami
nhados em regime de urgência
ao Legislativo, o vereador alega
que a intenção da administração
não é prejudicar os trabalhos da
Câmara, e que vai levar a preo
cupação de Leutprecht à prefeita
Cecília l<:onell.

EDUARDO MONTECINO

Em trâmite Interno da Câmara. O mesmo

aconteceu com o projeto que
Conforme o diretor jurídico, modifica o Plano Diretor da ci

o parecer contrário dado à ma - dade. O governo tem enviado
téria justifica-se por ela não ser ao Legislativo, constantemente,
caracterizada como regime de propostas para serem .votadas

urgência, segundo o Regim�nto .

no prazo mínimo de 30 dias,

apressando as votações.
Hoje, dos 66 projetos que estão

na Casa, 48 são de autoria do Exe

cutivo, destes, 34 tramitam em re

gime de urgência, o que represen
ta 70%, 17 estão sendo apreciados
pelas comissões permanentes e 21

Proposta da
,

Preleitura
o projeto do Execu

tivo que cria uma área
de urbanização I, especí- .

fica abrange o imóvel de
propriedade de Newland

Empreendimentos Imo
biliários Ltda, e a área de

propriedade de Honório
Tomelin, ambos situados
,paWaldemar' G"úmz" área,..{"
rural da localidade de Vila
Chartres. Segundo o texto
da pr�posta" o <?bjetivo é

,

imphiri�ar Um' conôommio
'

"

horizontal, na área que será
doada para o mUl?-icípio.

':!1iJ/'

VISTAS

Leutprecht quer analisar
melhor o projeto, já

que o setor jurídico deu
parecer contrário

carecem de parecer jurídico. Dez
aguardam para entrar na pauta de

votação. -lá as propostas criadas

pelos parlamentares somam 18

itens, cinco estão nas comissões,
sete no jurídico, e seis já foram li
berados pelas comissões.

PSDB temmaioria de filiados em Iaraguá, PMDB lidera no Brasil
MARCELE GOUCHE

. .....--
."

Simone diz que registro junto ao partido
deve ser feito até omês de outubro

A proximidade das eleições
é um dos fatores que está mo

bilizando os partidos políticos
a atualizarem seus registros
de filiações. O PSDB é o maior

partido em número de filiados,
somados os registros das zonas

eleitorais 17 e 87 de Iaraguá do
Sul, são 1.621 tucanos, segundo
os registros do Tribunal Regio
nal Eleitoral de Santa Catarina.
O PMDB está em segundo lugar,
com 1.517 seguidores. Na ter

ceira colocação fica o Democra
ta, com 1.312 filiados. Depois
aparece o PP (1.165), PT (807),
PTB (768) e o PDT (508).

No Brasil, são quase 14 mi
lhões de filiados. Hoje há 27

agremiações partidárias, sendo
sete legendas com mais de 1 mi
lhão de filiados cada uma. Um
levantamento realizado pelo
TSE, em maio passado, aponta
o PMDB como o maior partido
em número de seguidores, são

2,3 milhões: Em seguida vem o

PT (l,4 milhão) e o PP (1,3 mi
lhão). Confira os dados comple-

tos no quadro ao lado.
De acordo com a chefe do

Cartório Eleitoral de Jaraguá do
Sul, Simone Ladeira, a lei dos

partidos determina aos repre
sentantes das siglas a possibili
dade de entregar a lista com o

número de filiados sempre até a

segunda semana dos meses de
abril e outubro. Também é pos
sível fazer a atualização pelo
próprio site do TSE. "É comum

aumentar a mobilização dos

políticos nesta época do ano,

porque os interessados em con

correr devem estar filiados pelo
menos um ano no partido para
poder participar das eleições",
justifica.

Coma

proximidade do
,ano' éleitoral,
'aumenta

movilnentação 'dás
siglas na busca

por novos filiados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r

en
•

o
Patricia Moraes 2106.1914 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

··Temos que dar exemplo··
A votação da emenda que propõe
que o Legislativo tenha 15

cadeiras a partir de 2013 deve ir
à votação na próxima quinta
feira, mas até lá o presidente da -

Casa, Jaime Negherbon, (PMDB),
vai tentar buscar consenso com
os vereadores para que a matéria

seja derrubada e engavetada.

Ele acredita existir clima para
isso já que a comunidade
demonstrou ser contrária à ideia
se manifestando na audiência
pública, através de outdoors,
textos publicados na imprensa e

também por correntes de e-mail.
Abaixo, a opinião deJaime sobre
a votação e futuro político.

Vota'iã�
'� votação deve acontecernapróxima quinta-feiraMeuvoto
é pelamanutenção das 11 cadeiras,mas respeito a opinião
de todos e quero que respeitemaminha. Isso é democracia.
Eu nunca tentei interferirno voto de ninguém e não admito
que façam isso comígo, Sou empregado do eleito.r, ele émeu

. patrão e estádizendo qu,c n.ão IQJJ;er aunlcnto, então voto
contraaDludança M,8S ainda�credlto que agente possa
chegar aum consenso antes de quinta-fei.ra.Votl reunir os
vereadores e propor que aCasaderrube a proposta, temos

.

que dar exemplo e essa legislatura é capaz disso,Quem
sabe em outromomento o temaPOSS3'loltm· a serdebatido,
mas' tudo .do�sakganbandose�(Jârqéra

nisso

FIM DE PAPO Jaime quéI'acabar com debate sobre amnento

Futuro Político
"Se a eleição fosse este ano eu afirmaria com 100% de certeza

que não participaria. Minha intenção é não concorrer no ano

que vem, quero cuidar da minha revenda de carros. Tem coisas
na política que me fazemmal. A lógica de quem está na oposição
é torcer para que o governo não dê certo e não importa se quem
vai pagar por isso é o povo. Talvez passe até 2012, até porque eu

gosto do' contato com o povo. Mas hoje eu diria não".

Convite do PSD
"Quero agradecer o convite que recebi do Cacá Pavanello. Mas
estou muito bem. Jámudei de partido em 2007 (saiu do PT) e

não quero sair do PMDB. Estou em um partido que olha para.o
lado social, que tem projeto. A candidatura do Antídio Lunelli
também vai vir com força. Ele ainda é um pouco desconhecido
na política, nras já estã.trabalhando para reverter isso. Tenho
certeza que vai emplacar".

Ações pulverizadas
Assim como o DEM, o diretório nacional do
PSDB deu início a uma operação para tentar
barrar a criação do PSD, partido lançado
pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. A
manobra consistirá na apresentação de ações
pulverizadas por todo o país para a contestação
do registro da nova legenda. Denúncias de

irregularidades na coleta de assinatura devem
dificultar ainda mais a formalização do PSD'
dentro do prazo para quem quer concorrer em
2012. Entre as suspeitas está o uso damáquina
da Prefeitura de São Paulo para recolher apoio
à criação do novo partido e até a inclusão de
nomes de pessoas que já morreram em Santa
Catarina. Em Jaraguá do Sul, as assinaturas
devem ser conferidas na próxima semana e por
enquanto não há indícios de irregularidades.

Críticas na rede
o governador Raimundo Colombo, que inovou
anunciando seu secretariado através das
redes sociais, tem sentido na pele o poder da
interatividade. Em seu perfil no Facebook,
utilizado para divulgar atos políticos, do
governo, fotos e entrevistas, Colombo tem sido
alvo de duras críticas dos professores, de vez
enquanto também recebe elogios de aliados.
É a tecnologia transformando a manifestação
popular, a conferir o alcance que ela terá.

o que esperar?
Indicado pelo presidente do Senado, José
Sarney (PMDB), para chefiar o Ministério
do Turismo, Pedro Novais firmou este mês
com a filha do cacique e governadora do
Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), um
convênio de R$ 20 milhões para financiar
uma das principais promessas de campanha
da aliada. Segundo a revistaVeja, o valor é o
maior assinado pelo ministério em 2011. A
soma de todos os outros pactos firmados pela
pasta do Turismo com Estados emunicípios,
desde que Novais chegou ao governo federal,
não atinge ametade dessemontante.
Maranhense, Novais também é do PMDB e

declarou não conhecer Santa Catarina.

GUM

Transporte
sobre trilhos'
Os prefeitosNilson Bylaardt e Cecília
Konell estiveram reunidos na terça-feira
com integrantes da Câmara Temática
de Integração Sobre Trilhos. A intenção
é que os municípios e aAmvalí firmem
um convênio para elaborar um projeto
com apoio de equipe técnica de
uma empresa pública do setor.. COIn
os entraves em torno do contorno
ferroviário, a saída seria utilizar a
linha férrea já existente para este tipo
de veículo, que ligariaNereu Ramos,
em Jaraguá, ao bairro Caixa d'água, em
Guaramirim, somando 23 quilômetros
com capacidade para transportar cerca de
45mil passageiros por dia. Cecilia eNilson
demonstram interessenaparceria,

Encontro do PT
O PT reúne os filiados no dia primeiro
de julho, na Câmara de Vereadores de
Jaraguá, para encontro macrorregional.
Na oportunidade, e com a presença de José
Fritsch, será eleito o coordenador regional do
partido e lançada a campanha estadual de
filiação. Em debate, o grupo discutirá a reforma

política e o governo de Raimundo Colombo.

Incongruência no PT
Como pode um presidente do partido ser

subordinado a um vereador? Pois é, Riolando
Petry atua como assessor de Justino da Luz
na Câmara. O estatuto do partido pode
até não trazer nada sobre isso, mas que é
estranho é. E quando as decisões do partido
se chocam com os interesses de Justino, será
que o empregado contraria o chefe?

. Reeleição vale
A proposta que impede a reeleição de

presidente da República, governadores e

prefeitos foi rejeitada ontem pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Os senadores acataram relatório do senador
Renan Calheiros (PMDB-AL), contrário à PEC

39/2011, que acaba com a possibilidade
de um segundo mandato para chefes do
Executivo. Amatéria segue agora para exame
do Plenário. Ao justificar a decisão, Renan
afirmou que a reeleição permite aos eleitores

"premiar os bons governantes com um

mandato adicional e punir os maus governantes
com a recusa desse mandato".

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CR�:OtlS26l1U
Profissionalismo

CompetênCia
Credibilidade

www.gumz.com.br

(47}Sl714747

Oualidade
�·.'i

�C' D(lIl�'Í!tlifte

UMA PlICRIIQue lÃmil.

gumz@gumz.com,br

Desde 1918
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ENERGIA

Região busca melhorias na rede
Presidente da
Celesc deve vir
a Jaraguá do Sul

para apresentar
plano de obras e

investimentos

JARAGUÁ DO SUL

DEBORAVOLPI

Jaraguá do Sul deve receber
. no próximo mês, a visita do

presidente da Celesc, Antonio'
Gavazzoni. Em reunião com em

presários do município, ele apre
sentará o plano de obras e inves
timentos previstos para a região,
que vem reivindicando melho
rias no sistema de distribuição de

energia elétrica.
De acordo com o gerente re

gional da Celesc, Luiz Melro Neto,
uma lista de prioridades do setor

foi levada à diretoria técnica da es
tatal. "Fui a Florianópolis para de
finir as nossas prioridades. E eles

aprovaramminhas reivindicações.
Foi ótima a reunião, acredito até

que vamos receber mais do que
pedimos. Agora estamos tentando
agendar para o dia 18 de julho, a
vinda do Gavazzoni para reunião
naAcijs", comenta o gerente.

Segundo ele, a maior necessi
dade está em ampliar a rede atual.
"Solicitei a construção de alimen
tadores, ampliação da subestação
do Rio da Luz e de Guaramirim. E

instalação de transformadores nas
ruas", adianta.

Melro não sabe informar quan
to deve ser investido nas obras so
licitadas, mas aponta o crescimen
to populacional registrado nos

municípios doVale como o princi
pal responsável pelos gargalos no
abastecimento. "A média de cres

cimento do consumo de energia
elétrica é de 12%, no Estado. Em

Jaraguá do Sul, este índice chega a

17% ", justifica.
Durante um encontro com

empresários, em Joinville, na se

mana passada, Gavazzoni afir
mou que a Celesc deve investir R$
238 milhões nos próximos quatro
anos, na região Norte do Estado,
o que beneficiaria municípios das

regionais de Joinville, Mafra, São
Bento do Sul e Iaraguá do Sul.

LuizMelro Neto,
gerente regional

daCelesc

ARQUIVOOCP
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Ampliação da rede de abastecimento émna das prioridades para a região

INVESTI HTOS
Visitas por todo Estado
Na semana passada, Gavazzoni participou ainda
da reunião' daAcic (Associação Empresarial de
Chapecó). Para a regional de Chapecó estão
previstos investimentos de R$ 67,1 milhões

em obras de baixa, média e alta tensão. "Meu
maior desafio na presidência é não apagar a luz
da Celesc, mas acendê-la por pelo menos os
próximos 30 anos", disse, na ocasião.

Governo do Estado encaminha
medida provisória àAlesc

Foi encaminhada à Assem
bleia Legislàtiva, nesta semana,
a medida provisória com a últi
ma proposta apresentada pelo
governo ao Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação),
onde o menor valor a ser pago
é de R$ 1.483. Segundo, foi di
vulgado pelo governo estadual,
a proposta contempla 100% da

categoria e os ganhos dos profes
sores são de 7% a 44%, com um

impacto de R$ 22 milhões na fo
lha salarial. O piso deve ser cum

prido com vencimento inicial da

carreira já no mês de junho, com
retroatividade ao .día e de rnaio..

Os valores apresentados na'

proposta são resultado dó paga
mento do piso salarial incorpo
rado aos prêmios Educar, Jubilar
e de assiduidade. Os professores
vão ganhar benefícios adicio
nais, como os triênios.

As mudanças porém não
atendem às reivindicações do
Sinte. "Continuamos rejeitando
esta proposta, e seguimos em

greve por tempo indetermina
do. Esperamos que os deputados
não aprovem isso. O Governo
está incorporando e retirando
benefíciós dos professores. O que
a .gente quer é ..que eles .paguem

o piso (de R$ 1.887), mas respei
tando nosso plano de carreira",
contesta a diretora do Sinte, na
região, CristíaneOliveira Müller.

De acordo com Cristiane, pelo
menos 400 professores da região
participam domovimento de greve.I

EDUARDOMONTECINO

Professores e govemo do Estado seguem sem

acordo e-apevena Educaçãoeo� · �
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MOBllilDADE URBANA

ViaVerde fica pronta em um ano
Obra em parceria
comogovemo
federal visa melhor o

tráfego no município
e terá investimento
de R$ 3,2 milhões

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

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Na última semana,' um de
creto assinado pela prefeita

Cecília Konell e pelos secretários
municipais Aristides Panstein

(Planejamento Urbano) e Ivo Ko
nell (Administração) , declarou
de utilidade pública uma área de
1.018' metros quadrados, localí
zada na rua Santa Júlia, no bair
ro Ilha da Figueira. A desapro
priação do terreno vai viabilizar
a construção da Via Verde, obra
que dará continuidade à rua Ri
naldo Bago, às margens do Rio

Itapocu - indo da Ponte Antônio

Ribeiro, conhecida como "Ponte
do Trabalhador", próximo à em

presa Weg, até a recém-constru
ída Ponte do Centenário.

Segundo informações do en

genheiro IvanWalter, da Secreta
ria Municipal de Planejamento,

ARQUIVOOCP

Continuidade daRinaldo Bogo inclui construção de trêsmilmetros de ciclovia

os trabalhos iniciaram há cerca

de cinco meses e uma extensão
de 950 metros, compreendida
entre o trevo de acesso a Schro

eder, na rua Prefeito Waldemar
Grubba, .

e a, rua José Teodoro
Ribeiro, no bairro Ilha da Figuei
ra' já está com a pavimentação
quase pronta. A obra também vai
incluir a construção de três mil
metros de ciclovia.

Este trabalho faz parte de um
Plano de Mobilidade Urbana de
senvolvido pela Prefeitura e terá
um investimento aproximado de
R$ 3,2 milhões, em parceria com

o governo federal, através do Mi
nistério das Cidades. A contra

partida do governo federal deve
ser de R$ 2,7 milhões. A conclu
são dos trabalhos está prevista
para daqui um ano.

o CORREIO ERROU
Ao contrário do que foi pu

blicado na edição de ontem de
O Correio do Povo, as nego
ciações entre os professores e

a Prefeitura de Corupá envol
veram apenas representantes
da categoria, do Sinsep e da

administração municipal, sem
o envolvimento do Sinte.

DIVULGAÇÃO
ff

: II Encontro;aconteceu na ú1tima:,�.feira e reuniu autoridades da região"-.',1. {I'�Vt�'I'lt,l':'f,Jtft::"f� .

'

Reunião discutiu alternativas

para trecho urbano da BR-280
Na última terça-feira, o pre

feito de Guaramirim, Nilson

Bylaardt, participou de reunião
com o deputado federal Carlos
Chiodini, o presidente da Acijs
(Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul, Durval Marcato,
e o presidente da Aciag (Asso
ciação Empresarial de Guara

mirim), Carlos Hugo Dequêch,
para discutir possibilidades
para o projeto de duplicação do
trecho urbano da BR-280.

No próximo dia 04 de julho,
às 10h, um esboço com algumas

.

alternativas será apresentado no
auditório da Aciag. O trabalho
será desenvolvido com a cola

boração do arquiteto e urbanista

Sérgio Guilherme Gollnick.
De acordo com a assesso

ria de imprensa da Prefeitura
de Guaramirim, os avanços no
projeto de duplicação da ro

dovia também tem acontecido

pon .causa -do- fórum, perma-

nente, que envolve comunida
de e empresários coordenados

por Dequêch na discussão de

soluções. "Estamos buscando

sugestões e possibilidades pen
sando em segurança, mobilida
de e também com alternativas

,que tornem a execução econo

micamente viável", ressaltou
Nilson Bylaardt.

O trecho a ser duplicado
tem sete quilômetros de exten

são - começa no trevo de acesso

à Rodovia do Arroz e vai até a

ponte do Portal, no limite entre

Guaramirim e Iaraguá do Sul.
A maior parte está dentro do

perímetro urbano. "A situação
é preocupante principalmen
te pelo número de acidentes

que acontecem na rodovia e

também pela falta de infraes
trutura, que prejudica o desen
volvimento das indústrias e do
comércio", declarou o prefeito
de·Guaramir.im�,. "_,, >� .. ::". � .
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José Augusto·
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CARLOS'HENRIQUE
O 'atletismo'

�

Dl mais democrática entre todas as modalidades esportivas, nela encontramos a lógica
L liberal associada a fatores de integração social. Prevalece o mais forte, o mais rápido, o
mais preciso. A isto se soma a determinação, a valentia, a coragem, a capacidade de vencer
o sofrimento, não importando a cor da pele, a classe social, a religião ou o partido político.
É a fé e a esperança dos menos favorecidos que querem vencer na vida. Da performance nas

pistas advém o sonho de poder estudar para que um dia possa ser doutor. O jaraguaense de
coração, Carlos HenriqueAlves Miranda é o exemplo vivo e real de que a determinação e a

.

coragem, e não a história, são as mestras da vida.

Família e escolaridade
Carlos Henrique Alves Miranda nasceu no.Rio de Janeiro no dia 15 de setembro de

1957, é filho de José e Therezinha Alves Miranda, tem dois irmãos: Maria Cristina e

Jorge Luís. É casado com Celi Raquel e tem duas filhas: Camila e Gabriela. Iniciou os

estudos na Escola Básica Estadual Euclides de Figueiredo, na Tijuca (RJ); cursou o

científico no Colégio IV Centenário em Guadalupe (RJ). Formou-se em Educação Física
na Furb em Blumenau em 1987. Tem três Cursos de pós-graduações: Administração de

Empresa; Ciência da Motricidade; Gestão daMelhoria da Produção. Possui também o

mestrado em Engenharia da Produção, pela UFESC.

iniciou a
carreira adética
como remador

do 8 com
timoneiro no

namengo (RJ)

No mWldo dos esportes
Aos 15 anos ingressou no time de remo do C.R. Flamengo. Sob o comando do técnico Buck

sagrou-se campeão carioca, na mais mítica prova do remo: o oito com timoneiro. No ano

seguinte, passou a treinar atletismo no Fluminense. Comandava o esporte base do tricolor
o professor alemão Frederico, que o relacionou para as provas de Salto emAltura e Salto
comVara; tornou -se bicampeão carioca pelo tricolor das laranjeiras. Prestou Serviço Militar
no lo Batalhão de Polícia do Exército (PE). Representou o Batalhão no Campeonato do
Exército e nas Olimpíadas das Forças Armadas, foi campeão e recordista nos dois eventos.
Convocado para Seleção BrasileiraMilitar com vistas ao Campeonato Mundial das Forças
Armadas, passou a treinar na Escola de Educação Física do Exército, agora, em uma nova

prova, os 110m com barreiras. O seu treinador, Sargento Barreto, que também treinava
a equipe de atletismo do Vasco da Gama, o levou para o time da colina. Teve brilhante

desempenho no Campeonato Estadual e no Troféu Brasil de Atletismo.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d- .

Lunender3Qanos

ncer dificuldades é ex-
,

perimentar o encanto to-
taleda existência. Foi este
o sentimento que Carlos

teve ao trocar Rio de Janeiro Ror
'

Iaraguádo .Sut Passou a integrar o
.quadro de professores da Associa
ção Recreativa 'Malwee, ingressou ,

na faculdade de Educação Física

e ainda encontrou tempo para os

treinamentos; Preparou a equipe
de átletismo da Malwee para os

Iogas do Sesi, Além do título de

campeão, descobriu entre seus

comandados, Ademir Roesler, que"

mais tarde constituiu-se no maior
corredor de�OOm corri barreiras de
SantaCatarina de todos os tempos.

WIP/IIJ11/mPllllillllmlll/IIII/YllllllUlllP/III///IiIII/YiIlI/WlllllUllllJill///lífl///IIIIUllllill/IIIII/I/fIlIlHlI//IIIIII/YlbDlIlIlIJiIlIiIJl/I/lUlllli/lJl/IIII/1nll//I/II/1mll//lIII/I/IUIII/llmOWI/IIIJIIOUlilhllf/lIl1J/I/IIIlIIDIY/I/mllfllmUII1JIII11JII/I/lilIIIIIIIIIUfll/lmllliJJfflHdiPilillmhmulIil/IIIIIYIUII/WihiJJiPliW/IhIOI/llJIlltIIJ/I/11ImIlIlMhlnUllmUil/mUllwlllllo/mililmmmUIIIlll/IUIYI/II/IOIIlllW/IIIIiJ/l1Y

Conquistas
Competiu por Jaraguá do Sul no
período de 1984 a 1991; conquistou
seismedalhas de ouro e duas e

prata nos JogosAbertos de Santa
Catarina, em várias oportunidades
estabeleceu novos recordes deste
evento; no Campeonato Estadual,
conquistou seis vezes o galardão
máximo; foi também tricampeão
dos Jogos Universitários. Sempre
se classificou entre os primeiros
nas competições nacionais: Troféu
Brasil deAtletismo eTroféu João
Carlos de Oliveira.

Ildetas de ouro "homenageiam"
o treinador- da esq.p/dir.- Fortes,
Rosimere, Caglioni, Walter, Clarice,
Giese, Carlos Henrique, Dóris e

Cornélia - 'asc-1984

No tempo das grcmdes importações
Em 1983, Joinville importou toda a equipe de atletismo das ForçasArmadas para
as disputas dos JogosAbertos de Santa Catarina. Entre os atletas "estrangeiros"
estava Carlos Henrique. Em 1984 com novo regulamento estabelecendo

restrições aos atletas oriundos de outros estados para as disputas dos Iasc, Carlos
retornou a sua rotina atlética no Rio de Janeiro.

Carlos Be
·

qu deixa um recado aos jovens:
"Nunca desista, a vida é feita de tropeços para que possamos

nos levantar e nos tornarmos cada vez mais fortes".

Encarou o desafio
Oesude o HUrtllne�lto IqUl� cbe:gou,a
1M do Suth �eveSUifl vida 6giada
àMdwee" Duran�e lS anos conrto

ful�cionâ.rio ie 90S últinrlrosdezê

pFeSmdorde: serviços" Foi J[)Foiliessor
dotante sete 0001$ no, 'co.�
Evar �/CO. ,á. 'Dome fiemmnl
lempresadeCommtoriiana J.tbeada
Saúd.e IIeMelhodadaPro.dlitividade�v

:a gm�o lãMalwee 'eaestep[�fessor
peta'oportWlidadeque lhe fo.i IdadL

-

o professor Caglioni comandava o

atletismo jaraguaense e,
nossos barreiristas eram os

grandes protagonistas das
disputas estaduais e nacionais.
Santino Ritta e Alceu Fernandes
fizeram história,Walêlir Giese
vinha mantendo a escrita e,
a dupla Cornélia e Clarice,
despontava no senário nacional
e internacional. Lancei então o

desafio: Carlos Henrique
junte-se a nós. E, ele veio!
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Feriado combina
. .

com cineminha
Sucesso entre agarotada,
ofilme Carros chega.
às telonas com novas

aventuras emuita emoção
JARAGUÁ DO SUL

...............................................

KELLYERDMANN

ia de folga fora do fim de semana é
um verdadeiro convite ao descanso e

também à diversão em família. Mas,
como neste Corpus Christi ainda res

ta a sexta-feira de trabalho, a agenda
do feriado deve deixar reservado um

pouco de energia. Então, nada mais justo que pre
encher a data com um programa leve, porém, su
per descontraído. A dica, portanto, é ir ao cinema.

Para quem tem filhos, aliás, a quinta-feira ofe
rece alguns motivos extras para procurar as salas
instaladas em Iaraguá do Sul e também nas cidades

próximas. Sucesso entre a garotada, o filme Carros

chega às telonas novamente. Dessa vez, com novas

aventuras emuita emoção.
Apré-estreiaacontece simultaneamente no Cine

3 do Shopping Breithaupt, no Mueller, em Joinville,
no Neumarkt e no Norte Shopping, ambos em Blu
menau. Ficou interessado? Folheie o Mix até a pági
mi que traz a programação dos cinemas e escolha o

melhor horário e local.
.

Com tantas opções, n�o há desculpa para não
dar esse presente aos pequenos cinéfilos. E, se

você, adulto, ainda não se convenceu de assistir

a trama, leia a sinopse. Ela promete aguçar a sua

curiosidade.

FOTOS DIVULGAÇÃO

NASTELONAS
Os avenIuI'eiros carros falantes deste Ioága ele animação
prometem divertir muito a criançada. A pré.estreia do 6bne
acontece hoje, simu1taneamente nos cinemas da região

CARROS2
o superastro das corridas Relâm

pago McQueen (dublado por Owen

Wilson) e o inigualável carro-guincho
Mate, para o qual Larry the Cable Guy
empresta a voz, levam sua amizade
a novos e emocionantes destinos in
ternacionais em Carros 2. Eles viajam
ao exterior para disputar o primeiro
Grand Prix Mundial que determinará

qual é o carro mais veloz do planeta.
Mas a estrada para o título é cheia

de buracos, desvios e surpresas hilá
rias. Além disso, Mate acaba se envol
vendo em outra aventura emocionan
te: uma espionagem internacional.
-Dividido entre ajudar Relâmpago Me

Queen na mais importante corrida do
ano e em continuar suamissão secreta,
Mate enfrentará muita ação e perse
guições explosivas pelas ruas do Japão
e da Europa. Um elenco de carros no

vos e coloridos acrescenta ainda mais

diversão, incluindo agentes secretos,
vilões ameaçadores e competidores in
ternacionais.

Para completar, na versão brasileira
de Carros 2, o campeão Emerson Pitti

paldi é quem dubla um dos carros de
corrida mais poderosos e respeitados
do Gran Prix MundiaL Ou seja, uma
verdadeira 'ameaça' para o protagonis
ta do filme, Relâmpago McQueen.

nCHA TÉCNICA
Título original: Cars 2
Duração: 106 minutos
Gênero: Animação
Direção: 'olm Lasseter

Oassificação: Livre

••
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PALAVRAS CRUZADAS

.

HOR!ZONTAIS
1. Modalidade de luta japonesa I As iniciais da atriz

Pêra
2. O companheiro de Peler Polamus, personagem

de desenhOs infantis de Hanna-Barbera
3. Cair em desuso
4. Ofender o pudor
5. Exteriormente / De madrugada
6. (lngl.) Em Informática, designaçáo de uma leitora

de disquetes
7. Sufixo: diminuição I (Gir.) Corrida automobilísti-

ca

8. A voz isolada do gato! Trovejar
9. Qualidade de quem tem alma nobre e generosa
10. Ato de vir surgindo novamente
11. Gosto
12. (Pop.) Diz-se de alimento que descansou uma

noite para se fazer determinado prato culinário
13. (Pt) Domínio, controle j Advérbio que indica to

maior quantidade.

VERTICAIS
·121. Ato de entornar bebida alcoólica sobre um alimen-

to, ateando-Ihe fogo em seguida 13
2.lmobilízado J Apetite sexual dos animais em deter

minadas épocas
3. Famosa marca de sandálias j Digno de conside

ração, de estima
4. Pessoa a quem se imputa uma infração penal! As

extensões finais, móveis e articuladas, das mãos
e dos pés do homem

5. Resto de algo que se quebrou ou consumiu I
Corpo gasoso que se desprende da umidade por
efeito do calor.

6. Não mais �ujejto ao poder paterno / Dois mil, em
algarismos romanos

7. Falta de respeito
8. Abreviatura de megaciclo / Depósito de vinhos / O

pintor Cavalcanti (1897 -1976)
9. Cavalo novo, ainda não domado / O conjunto de

peças necessárias à montaria do cavalo.

J 4 5 B 7 B 9

')
c. •

•
•

II
•

•
• •

•
•
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos cole�ões
de revistos

jó publicadas.
São 5 revistas
em cada volume

por um pre�o especial!

-

PREVISAO DO TEMPO

Feriado tem �\

chuva e sol
Tempo instável. É isso

que os catarinenses vão
ter neste feriado de 23 de

junho. Em todo o Estado,
há variação de nuvens e

chuva isolada por causa
da formação de uma nova
frente fria. A previsão não
descarta a ocorrência de

temporais.
,

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE SEXTA SÁBADO DOMINGO

MíN: 13°C MíN: 13°C MíN: 12°C MíN: 11°C
MÁX: 24°C MÁX: 22°C MÁX: 18°C MÁX: 16°C

1Ibb{

11ft (),e .(tmaria
·tem stá,,�eJ;

- Assim como os dias que precedem
o fim de semana, o sábado
também serámarcado por tempo
instável com predomínio de
nebulosidade e chuva em todas
as regiões de Santa Catarina. A
temperatura entra em declínio.
Ventos de sul a sudeste, fraco a

moderado com rajadas.

Ensolarado

;Mi!

r,�nte aval

patrc1I o oeea:fI"
Uma frente fria, em deslocamento

pelo oceano, continua influenciando
o tempo no Estado.A chuva aparece,

. especialmente, namadrugada e

manhã de sexta-feira. Temperatura em
elevação no início do dia e em declínio
ao final.Vento de nordeste a noroeste,
com variação para sudoeste, fraco a

moderado com rajadas.

•.

Parcialmente
Nublado

.• ,

. Nublado Trovoada

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.

SE, � VAI p,.\r1#\.. •
ORLEANS

o feriado de Corpus Christi,
será de tempo instável em
Orleans, no Sul de Santa
Catarina. No céu, o sol
até aparece, mas será

encoberto por nuvens com
ocorrência de chuva a

qualquer hora do dia.

• NOVA 1/6

CRESCENTE 8/6

, ; CHEIA 15/6

MINGUANTE 23/6
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beatriz.sasse@terra.eom.br I 4784330306

Nova choperia
Inaugurou no dia 8 em Massaranduba a

I

ChoperiaArmazém. A nova casa funcionará de

quarta-feira a domingo, a partir das 16 horas.
Música ao vivo, jogos no telão, shows, cervejas
especiais e comida típica. Fica na rua 11 de

Novembro, 3350, Centro,' em ambiente climatizado.

Em Lages
Vai até o dia 26, em Lages, na serra catarinense, a FestaNacional do Pinhão,
um dos principais eventos tradicionalistas e gastronômicos do Sul do Brasil.
Nesta quinta-feira o Parque de Exposições ContaDinheiro recebe entre as

atrações musicais, JeitoMoleque e Tchê Garotos, na sexta-feira Claudia Leitte,
no sábado João Bosco & Vinícius e no domingo, com entrada franca, Cesar &
Paulinho. Há também o Palco Nativista,Arena Pinhão, muitos bailes e rica

gastronomia. Confira a programação completa no www.festadopinhao.com.

Não lunciona
A Biblioteca Municipal Rui Barbosa comunica que
não abrirá de hoje até sábado em razão do feriado
e do ponto facultativo municipal. Nesse período
as renovações deverão ser feitas pela Biblioteca ,

Online (http://cultura.jaraguadosul.com.br) e as

devoluções de livros realizadas na caixa de coleta

junto à porta principal da Biblioteca.
O atendimento volta ao normal no dia 27.

AFTER
HOUR

Para as
•Até o fim de junho a Live! Concept Store
promove um "arraia", com pipoca,
quentão, pé demoleque e pescaria
commuitos brindes. Confira!

• "A moda em você" é a promoção que a
Lunender promove no hotsite até dia 29.
Para participar acesse www.lunender.com.
brlamodaemvoce e responda uma pergunta
sobre o que você procura expressar na hora de
se vestir. As três ganhadoras levam um kit com
cinco peças damarca.

• A loja T-shirt está com promoção de

meia-calça, são 20% de desconto à vista em
muitas opções lindas. Ideal para completar
aquele look de inverno. Corre lá!

ATarsila Complementos além de já
estar com promoção em itens de inverno,
também aceita encomenda de bijuterias e

.

casquetes personalizadas. Ótima pedida para
casamentos, formaturas ou um lookmais
sofisticado.Basta entrar em contato pelo 3055-
0611 ou Facebook/tarsilacomplementos .

. . .

•••• " ••••• " ....... t.,I.,. .4 •• '

o professor e personal training Renê Rodrigues colocou no
ar mais um canal de informação sobre atividade física. Além
do blog "Mexa-se" (www.personalesaude.blogspot.com) ele
abastece agora o "Vício de Corrida!" (www.vicioemcorrer.
blogspot.com). O novo blog traz curiosidades, dicas,
calendários e coberturas de provas, planilhas de treino e

tudo mais sobre o mundo da corrida de rua.

PROGRAME-SE!

DIA23
Salão Pe. Dehon - Igreja
Matriz São Sebastião

Macarronada de Cospus Christi a partir das
11 horas ao valor de R$ 12 por pessoa. Serão

quatro tipos demolho e dois tipos de massa.

Pode serconsumida no local ou para viagem.
A promoção é do Emaús e os ingressos já
estão à venda na secretaria da igreja.

LondonPUB
Pagonejo com Fernando Lima e

grupo Entre Elas. Ingressos na hora
a R$ 5 elas e R$15 eles.

KANTAR LOUNGE
Festival de Sushi terças, quintas e

domingos e double chopp terça a quinta,
das 19 às 21 horas. Mais de 50 pratos

quentes no cardápio

Lico Bar
Fechada em função do feriado.

DIA24
Espaço do Oca

Festa Pró Igo com Zamba, Antonio Rauque,
Lobo e a Matilha e Atacama.lngressos a

R$ 20 a venda no Goody Lanches, Região
Rock e Agito Instrumentos Musicais. A

portaria e 10% do bar serão revertidos ao
tratamento hospitalar do Igo.lnício 22h30.

Lico Bar
Som house music embala a noite.

LondonPUB

Atração internacional16 Bit Lolitas, da
Holanda. Para quem não conhece, é uma
das principais presenças nos grandes

festivais mundiais e nos melhores clubes
do mundo. Na última compilação da série

de CDs global underground assinada por

Shararn, nada menos que três faixas são

por 16 Bit. Ingressos ante.cipados R$ 20
eles e R$ 15 elas. A venda na Center Som

(shopping) e Mime (Reinoldo).

Seven Choperia -

Guaramirim
Atração inédita na casa, a dupla Jean Carlos

& Mafra. E mais DJs Alan.Geffy eWill.
Elas grátis até 23h30. Participe dos
sorteios de mesas � entradas pelo

Twitter @sevenchoperia.

Seminário de Corupá
10 Pancadão Sertanejo com mega show

nacional deJoão Bosco&Viniciuse Fernando
Lima e Banda. Ingressos antecipados em
Jaraguá e Schroeder na rede de Postos

Mime, em Guaramirim no Posto Maiochi e
em Corupá no Posto Fama. A promoção é de

Green Beats e Pancadão Sertanejo.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727.ARRIBA· 3371-1160.
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA.3370-9160. ZUMSCHLAUCH· 3376-4822.
UCO BAR· 3275-1327. KANTAN LOUNGE. 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370-0220. MOVlNGUP· 8856-8389.
SEVENCHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE ·3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUAMUSIC· 3054-0800.
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Roda. roda.�.
T lfa!Já estamos em pleno inverno. E nes

U sa roda que o tempo passa, o tempo voa
e a gente rodopiando por ai, sem dar impor
tância para um monte de coisas gostosas do
dia a dia...Não é? Com chuva, ou com sol,
seja outono, ou inverno, verão, ou prima
vera, é bom participar da atmosfera festiva
de cada época do ano, como esse zunzun

zum de alegria coletiva, quase gatinhando,
dos festejos juninos, feijoadas, macarrona
das......Mesmo assim, muitagente acabafu
gindo para bem longe, no lugar de se diluir
nesse campo de multidão. A questão não é

querer sumir do mapa!Mas bem simples: a
coisa anda muito fora de esquadro... Hoje
poucos amigos - e bem bons - já bastam. A

alegria e a felicidade vão bem além do que
.a gente acredita. E isso a gente só aprende
olhando para o mundo e o mundo olhando

para a gente. Conclusão: tanto faz festinha;
ou festão, o que se leva em conta é a vibe.

Pule, requebre-se e diverta-se!

Quem será?
Por que será que aquele empresário da

construção civil, recém-separado, anda
tão feliz da vida? Seria muito dizer que
é por causa daquela loira que trabalha,
numa loja da Reinoldo Rau? Sim! Então é
melhor ficar quieto.

�,.....CnIDIE!:I

Prepare-se para o balde de água fria -

literalmente falando. Depois de um céu

do tipo luar do Sertão, São Pedro resolveu
abrir as torneiras do céu, segundo
dados da Sala de Alerta, do "senhor
meteorologista" Beto Fiscal", direto para a

coluna. O quadro chuvoso que começou
terça-feira deve continuar hoje, até
sexta ... Mas não desanime!

Homem.com
A loja Homem.com, especializada em
modamasculina, vaimovimentar, na lla
Feijoada do Moa, dia 20 de agosto, um
elegante desfile. Será um show!

Quem for, verá!

==I-C.erlin
ambientes

moagoncalves@netuno.coDÍ.br www.beriimambientes.corn.br

SORRISOS PriscUla e Fernando

Hummelgen, no Ilantan

ALEGRIA Apimpolha Rafaela Vitória Günther, com os pais Ivo e

Raquel GünUtel", festejou seu primeiro aninho dia 12. Bitocas!
� I
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TECON1'EI
• Dê um trato em seu carro

no Lava Rápido Iaraguá
e ganhe todas às sextas
feiras, do chefeNelson, uma
revista NossaWeekend.

• Falha nossa! O crédito
da foto do casalDANIELA
MENEGHELLIEDANIEL

SIEVES, ontem na minha

coluna, é do competente
fotógrafo VítorBeal.

• Uma das novidades
deste ano da Feijoada do
Moa é a participação da
Fuel, dos amigos Pepe
e ThiagoMattos. Os
promoters participarão da
organização do evento.

• O meu amigo "patrício': o
português Fernando Leite,
em breve traz novidades

para o mundo de lazer e

viagem. Volto ao assunto.

•A arquiteta Ruth
Borgmann, que atualmente
mora nos Estados Unidos,
de passagem por Iaraguá,
deu uma entrevista muito
bacana para revistaNossa
Weekend, que circula nesta .

sextaleira.

• O Espaço do Oca

promove nesta sexta-

feira shoiu de rockPró
Igo. Quatro bandas
movimentarão a noitada.
São 'elas: Zamba,Antonio
Rauque, Lobo e aMatilha e

Atacama.

• Final de semana vamos
curtir a deliciosa pousada
Pedra da Ilha.

• Corri essa, fui!

Quermesse
Hoje em dia, não são

apenas as quadrilhas que
estão perdendo as suas

características. As comidas

típicas originais também
estão passando por um
processo de reciclagem. Nos
"arraias" de Jaraguá do Sul, o
milho, a pamonha e a canjica
estão sendo substituídos

pelos churrasquinhos,
sandubas e outras exigências
dos paladares urbanóides.
Que pena!

BELDADE Prisc� Nielsen foi curtir
na última terça-feira o happv hour
do Restaurante Madalena

Gata
desta e

Quem continua sendo

destaque em nossas baladas é

a gatíssimaAna Lúcia Macedo.
Bela e simpática, arranca
suspiros �OF onde passa.• �

Dica de
quinta-feira
Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.

Agora site novo
www.confraria
dochurrasco.com.

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é
Daiane G. Timm. Ela
é outra querida que
acompanha a coluna
todos os dias.Valeu
mesmo!

Leo Lima
Hoje à noite o excelente
cantor Léo Lima
movimenta show

sertanejo na London
Pub. Boa pedida!

MAURÍCIO HERMANN

João Bosco
& Vinícius

SUSH. Cristiano e

Poliana Hack no Kantan
Sushi Lounge, foram

conferir as delícias da
casa na terça-feira

Amanhã, mais
conhecido como
sexta - feira, a Green
Beats e Pancadão

Sertanejo trazem, para
o Seminário de Corupá,
o show nacional com

João Bosco &Vinicius,
a dupla recorde de

público. Ingressos na
rede de postos Mime.

Ocupado
A notinha citada na
minha coluna de

ontem, que dizia que
em breve eu iria contar
um segredinho de um
certo funcionário da

prefeitura, fez o meu
telefone ficar ocupado
o dia todo. Ligaram
cicrano e beltrano
- menos a pessoa
envolvida no bafo. Ficou
namoita. Por favor,
nossa Cave Pericó brut
bem gelada!

NIVER Casa do Chocolate comemorou com os

colaboradores, durante almoço, no Restaurante
Mercuri , os 11 anos de sucesso da empresa

Apto co 03 dormitórios,
wc clal, sala, cezlnhe,

_.

áres de ervi90 e' scada
com chu ra queira.
B. VUa ova • Jaraguá do S I

(47) 3370- 255
Fone: (47) 9172-1838ENTREGA PI AGOSTO Pre� de entrega pi 30108/2011

+ 90 dias úteis de toleríincia
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CRÔNICA
ALEXlUlDRE PERGER.

JORNALISTA

PELAS RUAS

s: sei que João do Rio já a imortalizou na

sua obra ''A alma encantadora das ruas",
mas lhe peço licença para falar mais sobre ela,
tão democrática, tão faceira, tão abandonada,
tão primordial. Ná rua, passam negros, pobres,
ricos, brancos. A rua é de todos, é da multidão
que se cala-do pedinte, do passante, do
ambulante, da mulher que grita, do índio que
vende, da criança que pede. Tem espaço para
todos na rua e ela, orgulhosa, escuta com
tamanha paciência, que parece a mãe dos
desassistidos, porque só ela lhes dá espaço.

Caminhando na rua, as pessoas se olham,
estranhas, não se conhecem, mas a rua conhece

todas, por nome, sobrenome e endereço,
até idade, talvez. Não somos anônimos
em suas calçadas, somos alguém em seu

asfalto, calçamento ou barro. Nós, humanos
insensíveis, não sentimos o respirar da rua,
o latejar de sua terra que nunca adormece,
companheira dos amantes sem sono, que vagam \

pela noite a sonhar.

Quando me deparo com a rua, me sinto um

louco, que a corteja e, nos mais íntimos detalhes,
olha a rua de ponta a ponta, sem deixar escapar
um único suspiro. Me pego a contemplá-la, toda
nua e sem pudores, a rua, que não tem vestes,
suas vergonhas ficam expostas em cada esquina,

viela, na pele
de um travesti af

procurar clierites
ou do viciado que
inala o cheiro
da rua, Somos
todos voyeurs, a
olhar para rua,

imaginando

Nós, humanos
insensíveis, não

sentimos o respirar
da rua, o latejar
de sua terra que . .

as COIsas mais

sórdidas que rodam
como filmes em
nossa imaginação
pura como a de um

anjo sem asas.

As ruas
têm cheiros, texturas, sons, são curvas, retas,
pequenas ou avenidas. No fim, são todas iguais,
com suas càlçadas, canteiros, flores, árvores e

com os sujeitos que nela vivem. Não tenham
medo da rua, ela não engole ninguém, é um sopro
para os desesperados e a esperança dos humildes.
Se uma rua lhe surgir ao alcance da visão, não
lhe ignore', nem se preocupe em fazer silêncio,
pois ela é a expressão do caos humano, em suas

veias correm as águas mais sujas, tudo aquilo que
.

queremos esconder, colocamos embaixo da rua.

Daqui a pouco, chego à rua, vou pegar a

primeira, entrar à direita, atravessar outra rua,
entrar à esquerda e ir embora. Digam ao certo

o que querem da rua e ela lhe ajudará, pois é

piedosa e humilde. Como disse João do Rio: "Ora,
a rua é mais do que isso, a rua é um fator de vida
das cidades, a rua tem alma!"

...

•
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nunca adormece,
companheira dos
amantes sem sono,
que vagam pela
noite a sonhar.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esse lindo pássaro foi clicado por Eliane Koslowski durante
um passeio com a família pelo zoológico de Pomerode.

Simpático, o bicho fez pose para a fotógrafa, que se

encantou com as belas cores da ave.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo resolve seguir Marina, que percebe e muda

de direção. Eunice avisa a Zuleica que vai a uma caro.

tomante no centro do Rio. Norma ouve a confissão de
Léo e Zeca na gravação feita por Pedro. Ismael beija
Eunice. Léo se surpreende com o comportamento de

Marina, que finge não ter muitos princípios e valores.
Cecília vê Rafa beijar uma menina na Barão da Gam
boa e fica chateada. Kléber expulsa fregueses do Bar
do Gabino e é demitido. Norma manda Ismael dar um I

susto em Milton. Carol fica dividida entre André e Raul.
Milton é atropelado ao tentar fugir de Ismael.

• MORDE E ASSOPRA
Dulce pede para Zariguim se esconder de Gui

lherme. Efraim revela que Guilherme está contraban
deando comida e Duda decide falar com Minerva.
Cristiano conta para Júlia que se casará com Abelha.
Júlia comenta com Abner sua suspeita de que Salomé

esteja procurando algum tesouro na fazenda. Xavier
diz a Wilson que Pimentel esteve com uma mulher no

dia de sua morte. Duda alerta Minerva e Alice que Gui
lherme levará comida para o SPA e elas planejam um

flagrante. Júlia recebe um recado de Márcia e avisa a

Guilherme que ela está voltando para Preciosa.

• CORDEL ENCANTADO
Jesuíno tenta se explicar para Açucena. Mi

guézim esconde Jesuíno. Úrsula descobre que Nicolau

vendeu o anel de Cesária para Neusa. Nidinho mente
a Padre Joaquim para encobrir Setembrino e Quiqui
qui. Batoré e o tenente interceptam a carroça em que
Galego e Felipe levam Dora para Brogodó. Açucena
decide ir para Seráfia. Úrsula tenta recuperar o anel

de Cesária com Neusa. Todos em Brogodó ficam cons

ternados com a chegada de Dora. Felipe revela que ele
e Dora fazem parte do bando da Alvorada.

• VIDAS EM JOGO
Adalberto pede que Rita fique, mas o clima fica

pesado entre os dois. Divina pede que Margarida a

ajude a reconquistar Severino. Em troca, fará com que
Elton se apaixone por ela. Ivan trabalha como guia turís
tico em Belém. Belmiro chega com suas malas ao apar
tamento de Fátima, mas só encontra Edmílson. Ele não é
bem recebido e fica constrangido. Regina e o comprador
do veleiro aguardam o retorno de Maurício. O advogado
navega se despedindo de seu sonho. Uma lancha acom

panha a embarcação. De repente, o veleiro explode.

ANIVERSARIANTES
23/6 Fernando Moretti Luciano J. Besen Junior

Amario Pomerene Gilmar Karsten Maira Dalpiaz
Ana G..B. Dama Gilson Chruschelski Maria De F. V. Pedro

André L. Gonçalves Helmuth Doehl Maria T. Diquer
Invonete S. Franzner

\

Antonio V. D. Maiochi· Mariane Paublak

Cristiane Feltes Iraci B. Hoffmann Odair Baseggio
Daniel Saplinski Ivo Kaufmaann Rafael Schoquete
Denilson A. Silveira joão a. silveira Rodolfo A. Fiedler

Dirce R. Radünz Joao C. Rocha Rosalia P. C. de Lima
· Dorli G. Carline Joni A. Amaral Junior Salete A.dos Santos

Édina P. Elizio Joyce Contantino Silvia C. B. Kreff

Emily A. Horstmann July G. Zanella Sonia De J. Silva

Evanir Kreutzfeld Laeandro Redmerski Talita Schimanski
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o pai de Mattie Ross (Hailee
Steinfeld), de apenas 14 anos, foi
assassinado a sangue frio por Tom

Shaney (Josh Brolin). Em busca
de vingança, ela resolve contratar
um xerife beberrão, Reüben J.

Cogburn (Jeff Bridges), para ir
atrás dele. Inicialmente ele recusa
a oferta, mas como precisa de
dinheiro acaba aceitando. Mattie
exige ir junto com Reuben, o que
não lhe agrada. Para capturar
Shaney eles precisam entrar em
território indígena e encontrá-lo
antes de La Boeuf (Matt Damon),
um pOliciai do Texas que está à
sua procura devido ao assassinato
de outro homem.

Após o sucesso da turnê pela
África, durante a primavera de
2010, André Rieu e sua orquestra
em Vrijthof dedicou-se totalmente
ao continente africano. Visando
criar uma atmosfera sul-africana,
André convidou os solistas
sul-africanos que integraram a

turnê a se juntarem a ele nesse

show sensacional: a jovem e

esplêndida soprano Kimmy Skota
da cidade do Cabo, o coro de

crianças Bloemfontein Children's
Choir e os meninos do Houtbay
Music Project. Participam
ainda nesta fantástica noite:
os sopranos Mirusia Louwers
e Carmem Monarcha, os Platin-

Ienors e os Berlin Comedian
Harmonists. A noite encerra

ao som alegre de Otzi, o DJ
convidado para este evento.
Não falte a mais esse convite de
Andre Rieu! Você não pode perder
este concerto fantástico!
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QUALQUER GATO VIRA-LATA
lati (Cléo Pires) é apaixonada por seu namorado, o mimado e riquinho Marcelo (Dudu Azevedo), fazia
tudo para mantê-lo sobre controle, mas o cara era um mulherengo e eles acabaram dando um tem

po. Disposta a reconquistá-lo, ela acaba se oferecendo como "cobaia" para o professor de Biologia,
Conrado (Malvino Salvador), que defende uma tese polêmica sobre a harmonia entre as conquistas
amorosas dos humanos e as atitudes dos animais. No começo, a experiência acaba dando certo, mas
na medida que os dias passam, aluna e professor começam a vivenciar um novo momento e pintou
um cheiro de romance no ar. Será que vai dar certo?

.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 15h50, 17h40,
19h30 e 21 h20)
• Cine Breithaupt 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h50 e 16h20) _1IIiIiIj1lillí..__.::l
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Leg (13h30, 16h1 O, 18h50 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 3
• Carros 2 - (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Cine Garten 2
• X-Men: Primeira Classe - Leg (13h45, 16h30, 19h e 21 h45)
• Cine Garten 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas
Misteriosas - Leg (15h10, 18h10 e 21h10)

.• Cine Garten 4
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Leg (14h15,
16h45, 19h45 e 22h10)
• Cine Garten 5
• Qualquer gato vira-lata (14h30, 17h, 19h15 e 21 h20)
• Cine Garten 6
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h30, 15h30, 17h30 e 19h30)
• Kung Fu Panda 2 - Leg (21 h30)
• Cine Mueller 1
• Carros 2 - Dub (13h45, 16h15, 18h50 e 21h10)
• Cine Mueller 2
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Dub (16h20 e 21 h15)
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h15 e 18h30)
• Se Beber, Não Case! Parte 2 - Dub (16h e 21 h15)
• Cine Mueller 3
• Kung Fu Panda - Dub (13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• X-Men: Primeira Classe - Dub (21 h30)

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

• Cine Neumarkt 2
• Carros 2 - Dub (14h15, 16h30, 19h15 e 21 h50)

• Cine Neumarkt 3
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(13h45 e 16h45)
• Qualquer gato vira-lata (19h40 e 21 h40)
• Cine Neumarkt 4
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h20, 15h20, 17h20, 19h30)
• X-Men: Primeira Classe - Leg (21h30)
• Cine Neumarkt 5

.
• Se beber, não case! - Parte 2 - Leg (13h30, 15h40,
17h45, 19h50 e 22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Meia noite em Paris - Leg (14h40, 17h, 19h e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 1
• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)
• Kung Fu Panda 2 - Leg (13h35, 16h, 18h20 e 20h45)
• Carros 2 - Dub (13h55, 16h, 18h20 e 20h45)
• Cine Norte Shopping 2
• Meia noite em Paris - Leg (12h35, 14h50, 17h, 19h15 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 3
• Kung Fu Panda 2 - Dub (13h45, 15h50, 17h55 e 20h)
• Piratas do Garibe: Navegando em Águas Misteriosas - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 4
• Se13eber, Não Case! Parte 2 - Dub (14h25, 16h40, 19h e 21h15)
• Cine Norte Shopping 5 .

• Esposa de mentirinha - Leg (13h, 15h30, 18h e 20h30)
• Cine Norte Shopping 6
• X-Men: Primeira Classe - Leg (14h40, 17h30 e 2Qh15)
• Cine Norte Shopping 7
• Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas - Dub

(14h55, 17h45 e 20h45)
.

• Kung Fu Panda 2 - Dub (12h45, 14h45, 16h50 e 18h55)
• Kung Fu Panda 2 ...: Leg (21 h)

,

Pato: Sthelany é
a mulher da vida
Alexandre Pato confidenciou a amigos que
ainda não esqueceu SthefanyBrito. O jogador
doMilan, que atualmente namoraBarbara
Berlusconi, filha do primeiro-ministro
italiano, atribui o fim do casamento de apenas
novemeses a pessoas que cercam a carreira

da atriz. Em passagem recente pelo Brasil,
Pato chegou a admitir que Sthefany continua
sendo "amulher de suavida".

Juliana Diniz sai de
cas por onaldinho
Quando o assunto é Ronaldinho Gaúcho,
JulianaDiniz costuma dizer que eles só
ficaram uma vez. Mas, na verdade, tudo
indica que o romance vai de vento em popa.
Isso porque, a atriz teria saído de casa por
causa do affair. A família de Juliana não
considera que o relacionamento com o

jogador de futebol seja bom para ela. Após
algumas confusões, ela decidiu procurar
outro lugar paramorar.

Giovanna aproveita
lolga para correr
A atriz Giovanna Lancellotti tem feito de tudo

para semanterem forma. Ela aproveitou o
sol tímido que apareceu na primeira semana
de inverno paradaruma corridapela orla
do Rio de Janeiro.ACecília, de "Insensato
Coração", estava quase irreconhecível, tudo
graças aos óculos escuro com armação branca
e um super fone no ouvido.Mesmo assim,
os paparazzi a reconheceram e clicaram a

atividade física da atriz.

Alinne não se acha

,parecida com. Jolie
Apesar dos lábios carnudos,AlinneMoraes,
que viverá abela Líli, aAngelina Iolíe da
Penha, emOAstro, da RedeGlobo, não vê
semelhança entre ela e a atriz americana.
SegundoAlinne, abritânicaNataliaKills
temmais a ver com os seus traços. "Não
acho que pareço com aAngelina Iolie, Cada
uma tem a sua beleza.ANataliaKills é mais

parecida comigo", afirmou durante coletiva de
imprensa para o lançamento da série OAstro.

ÁRIES
Problemas familiares podem mexer com os seus

sentimentos. O setor afetivo está sujeito a mudanças. Não
crie grandes expectativas com relação à pessoa amada.

TOURO
Cuidado com perda de dados, problemas de comunicação
ou intrigas. No campo afetivo, não insista em uma relação
desgastada. Repense o que tem valor em sua vida.

GÊMEOS
Há possibilidade de romper um vínculo por causa de

negÓCios mal resolvidos. No romance, atitudes extremas
podem ser perigosas.

CANCER
A pressão para atender aos desejos dos outros causa certo
desconforto. Na' vida sentimental, uma pessoa poderá
atrapalhar a vida a dois.

LElO
Não deixe que o medo, a apatia ou o pessimismo tomem
conta do seu astral. Tenha cuidado com o distanciamento
de quem ama.

VIRGEM
Você terá disposição de sobra para lutar pelos seus
objetivos. O setor �fetivo requer mais atenção. Não invista
em uma relação que não tem' mais nada a oferecer.

Fábio Junior sofreu
por Mari Alexandre
A última separação do cantor Fábio Jr.
não foi nada fácil. Segundo o próprio,
ele nunca havia sofrido �anto por amor.
"Achava que tinha certa resistência,
emendava um relacionamento
no outro, mas desta vez foi uma

separação dolorosa. Nunca havia
sofrido tanto", confidenciou. Ele
acabou o romance com ex-modelo
Mari Alexandre há um ano.

Jenniler entra para
a Calçada da Fama
A cantora e atriz IenníferLopez vai imortalizar
seu nome naCalçada da Fama deHollywood.
Omotivo: o reconhecimento pela carreira
musical.A decisão foi anunciadapelaCâmara
deComércio deHollywood, organismo
encarregado de conceder a homenagem. "O
comitê elegeu um fantástico grupo de estrelas

para acrescentarbrilho na Calçada da Fama
deHollywood durante o próximo ano", disse
John Pavlik, presidente do comitê de seleção.

LIBRA
O desejo de movimentar a sua vida social poderá provocar o
ciúme de quem ama. As relações íntimas e familiares estarão

sujeitas a mudanças profundas.

ESCORPIAo
Não descuide da saúde. Hoje não é um bom �ia para viajar
ou quebrar a rotina. Um trabalho extra pode ser vantajoso. À
noite, o clima pode ficar tenso no romance.

CAPRICÓRNIO
O astral revela um conflito entre os seus desejos e o que
esperam de você. Há sinal de conflito e até de rompimento
no setor afetivo.

SAGITÁRIO
Tenha cuidado com aventuras e atitudes inconsequentes. À
noite, não corra riscos desnecessários. Uma aventura afetiva
pode abalar o relacionamento.

AQUÁRIO
Controle sua ansiedade e não tente acelerar o ritmo das
coisas. Sol e Lua estão em conflito, podendo indicar
problemas de saúde. O romance precisa de ousadia.

PEIXES
Evite gastos desnecessários, assim você não correrá
o risco de ficar em apuros. O sentimento de posse poderá
atrapalhar a vida a dois.
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SOBREMESAS QUENTES
Quando o inverno chega, éaindamais impossívelabrir
mão daquele doce após o almoço.Mas, se tomarsorvete
ou comer um pedaço de pavê, porexemplo, fica difícilpor
serem sobremesas[rias, que tal investir nospratos quentes?
Confira algumas receitas de darágua na boca!

Pizza de
chocolate com
morangos
Ingredientes:
• 1 tablete de chocolate meio amargo
• 1 lata de creme de leite
• 1 xícara (chá) de morangos Icticdos
• 2 discos de pizza grandes
• Raspas de chocolate para decorar
• Açúcar de confeiteiro para decorar

'Modo de
preparo:
Derreta o chocolate em banho
maria, junte o creme de leite e

misture até formar um creme.

Espalhe metade do creme em
cada disco de pizza e leve ao
forno por cerca de cinco minutos.
Retire e distribua os morangos
entre os discos. Decore com'

raspas de chocolate e açúcar
de confeiteiro.

Abra a massa sobre um pano

limpo e pincele com metade
da manteiga. Polvilhe a farinha
de rosca, espalhe as maçãs
e o chocolate e, sobre eles,
o açúcar misturado com a

canela. Corte as beiradas

grossas e, com cuidado,
vá suspendendo o pano,
enrolando o strudel como um

rocambole. Feche as pontas e
coloque em assadeira untada
e enfarinhada. Pincele com o

restante da manteiga derretida
e asse em forno médio-alto

(200°C), 'por cerca de 30
minutos. Retire-o da assadeira

I • AçúcG1r de confeíteíro , ainda quente e polvilhe o

para polvilhar ,',',' ,

" açúcar de confeiteiro.
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Strudel
demac;ãe
chocolate
Ingredientes:
• 1 pacote de massa folhada (300g)
• 1 colher (sopa) de manteiga
derretida

• 2 colheres (sopa) de
farinhá de rosca

• 3 maçãs ácidas, descascadas
e raladas no ralo grosso

• 1 tablete grande de chocolate, ,

branco picado
• 3 colheres (sopa) de cçúccr
• 1 colher (chá) de canela em pó

Modo de
preparo:

Pastel integral
especial
Ingredientes:
MASSA
• 2 xícaras de farinha integral
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 2 colheres (sopa) de mel
• 100 ml de água
• 1/2 colher (café) de cravo em pó
• 1/2 colher (café) de canela em pó
• 1/2 colher (café) de noz-moscada em pó
• 1/2 colher (café) de anis estrelado em pó
• 1/2 colher (café) de pimenta-do-reino em pó
• 1 colher (sopa) de açúcar mascavo em pó
• 1/2 colher (café) de sal

RECHEIO
• 6 bananas
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 2 colheres de açúcar
• 50 ml de água
• 500g de chocolate ao leite derretido

Modo de, preparo:
MASSA

Misture tudo até ficar homogêneo e reserve.
RECHEIO

Coloque todos os ingredientes em uma

panela e mexa até ficar bem cremoso.

Deixe esfriar. Montagem - Abra amassa
bem fina e recheie. Feche-a e pincele gema.
Leve ao fomo a 250°C por cinco minutos.
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Começaa FeiraNacional daMalha
Evento na Aréna

Jaraguá prossegue.
até o domingo com
oferta de produtos
variados a preços

. ,.

mais acessrveis

JARAGUÁ DO SUL

ELISÂNGELA PEZZUTTI

Apesar da chuva, o primeiro
dia da Feira Nacional da Ma

lha foi movimentado na Arena

Jaraguá. O evento iniciou oficial
mente às 14h de ontem, com lo

jistas e fabricantes, mas hoje ain
da chegam alguns expositores.
De acordo com o diretor de ma

rketing da empresa organizadora
da feira, André Luiz de Oliveira,
cerca de 100 estandes foram co

mercializados. Boa parte dos

participantes é de Santa Catarina
e os outros vieram do Rio Grande
do Sul, Paraná, São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro.

Além demalhas, como o nome

do evento sugere, os visitantes que
forem à Arena também vão en

contrar à venda outros produtos,
entre eles calçados, cobertores,
roupas íntimas e acessórios, como
bolsas, óculos, relógios e bíjoute
rias. Boa parte da mercadoria está

sendo vendida com preços abaixo
de mercado. O comerciante Éder
Arend, de Novo Hamburgo (RS),
que tem um estande com calça-

MARCELE GOUCHE

Primeiro dia da feira teve bom público e expositores estão otimistas .

dos de couro, informou que está
vendendo seus produtos a preço
de fábrica, com preços em média

30% mais baixos que os praticados
nó comércio calçadista. A comer

ciante RosângelaTremea, de Passo

Fundo (RS), participa da feira ex

pondo roupas para inverno. "São

produtos importados que com-

pramos em São Paulo e revende
mos em nossas lojas.Aqui na feira,
algumas peças chegam a ter 70%

de desconto. São promoções real
mente imperdíveis", afirma.

Outra participante do evento é
Sirlei Neves, de Curitiba. Ela expõe
malhas de lã produzidas em uma

empresa da família. "É. a primeira
vez que participamos de uma feira
em Jaraguá do Sul e nossa expec
tativa de vendas é boa. Esperamos
voltar nos próximos anos", diz Sir

lei, satisfeita em ver o grande nú
mero de pessoas que já circulava

pelos corredores da feira.
A dona de casa Ivanir Vargas,

moradora da Vila Lenzi, foi uma
das primeiras a visitar a Fei

ra da Malha ontem à tarde. Ela

comprou uma blusa e disse que
pretende voltar no fim de sema

na para visitar outros estandes.
"Achei o preço de alguns produ
tos realmente ótimo, mas hoje
vim mais para ver asmercadorias

,

que estão à venda e para conferir
os preços", contou.

A Feira Nacional da Malha

prossegue até o domingo e tem

. entrada franca. O horário de fun
cionamento é das 14h às 22h.
Para distrair as crianças foi mon
tado um parque de diversões no

local,'além de um cinema 6D.

SERViÇO:
O QUÊ: Feira Nacional da Feira
QUANDO: de quarta a domingo,
das 14h às 22h
ONDE: Arena Jaraguá
CUSTO: entrada franca

Domingo tem passeio ciclístico
Neste domingo, o Comen (Con

selho Municipal de Entorpecentes de

Iaraguá do Sul) promove o 10 Passeio
Ciclístico. O evento acontece a partir
das 9h30, com saída e retomo na Praça
Ângelo Piazera, passando pela avenida
Marechal Deodoro da Fonseca e pelas
ruas João Ianuárío Ayroso, João Planiõl
check, Walter Marquardt, 25 de Julho,
Ângelo Schiochet e Reinoldo Rau. Para

participar do passeio ciclístico não há

.

ABASTECIMENTO

Vazamento deixa bairro
sem água por d�is dias
Um vazamento na rede do Samae (ServiçoAutônomo
Municipal deÁgua e Esgoto) que abastece o bairro Ribeirão
Grande do Norte deixou cerca de 500 famílias sem água por
mais de 48 horas. O diretor de operações da autarquia, Luís
Maffezzolli, explica que a demora na solução do problema
se deu porque os funcionários do Samae tiveram dificuldade

para descobrir o local exato do vazamento. O abastecimento
voltou ao normal ontem, por volta domeio-dia.

necessidade de .ínscríção. Os partici
pantes receberão uma camiseta do Co
men e, após o passeio, concorrerão ao

sorteio de vários brindes.
O Passeio Ciclístico do Comen in

tegra a programação organizada pelo
Conselho .Municipal de Entorpecen
tes de Iaraguá do Sul alusiva à Semana

.

Nacional Antidrogas - iniciada no úl
timo dia 20 e que prossegue até o dia
28 deste mês. A programação inclui

CHEGARAM AS coa RTURA ABO CHOCOLATE
AIS UMA NOVIDAD NO GRÁFI O DA DUAS

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

...

ainda a Campanha Educativa e Infor

mativa' no dia 27, das 9h às 17h, em
frente à Igreja Matriz São Sebastião, e
o 40 Seminário do Comen, no dia 28,
no Centro Empresarial. Outra ativi

dade programada é o Concurso de

Desenho, que envolve estudantes ja
raguaenses dos ensinos fundamen
tal e médio. Outras informações po
dem ser obtidas através do telefone

(47) 2106-8287.

Dilas
Rodas.

Sabor em tudo que faz

. .
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FERIADÃO

Bafômetros'e radares a postos
Movimento nas rodovias devem ter

aumento de até 40% hoje e no domingo
VALE DO ITAPOCU

1

t
PEDRO LEAL

Para prevenir acidentes du
rante o feriadão de Corpus

Christi, a PRF (Polícia Rodovi
ária Federal) iniciou ontem a

Operação Corpus Christi. Em
todo o Estado, um contingente
de 476 policiais vai monitorar 96
rodovias. "Estamos esperando
até 40% de aumento no trânsito
nas rodovias, um pouco abaixo
do normal para um feriado pro
longado, devido ao mau tempo",
afirma o inspetor Everson Feuser.
A fiscalização segue até à meia
noite de domingo.

No feriado do ano passado, a
PRF registrou 148 acidentes, com
106 feridos e seis mortos. "Esta
mos fazendo uso de radares fo

tográficos e de bafômetro, para
prevenir e punir as infrações que
mais causam acidentes, como

embriaguez, excesso de veloci
dade e ultrapassagem em área

proibida", explicou.

O motorista que for pego di

rigindo sob influência de álcool,
por exemplo, pode ser penaliza
do commulta de R$ g57,70 e sus

pensão do direito de dirigir por
doze meses, ter a carteira de ha

bilitação e o veículo recolhidos e

ainda responder criminalmente
pela conduta. Dependendo das
circunstâncias, o motorista in
frator pode ser condenado pela
Justiça à detenção de seis meses
a três anos.

Feuser comenta que, para os

moradores do Vale do Itapocu,
o trânsito deve ser mais inten
so na BR-280, em direção � São
Francisco do Sul, principalmen
te nas proximidades de Garuva,
embora haja pouca chance de

congestionamentos. No Estado,
as rodovias de maior risco de en

garrafamentos e acidentes são

SC-401 (Florianópolis), SC 438

(Lages/Tubarão), SC-486 (BR-
101/Brusque), SCT-283 (Concór
dia/Itapiranga), SC-413 Joinville/
Navegantes), SC-303 (BR 282/Pi-

ratuba) e SC-444 (Criciúma/ BR
IOl/Praia do Rincão).

Peuser também ressalta a ne

cessidade de os motoristas reali
zarem a manutenção do veículo
e estar com a documentação em

dia. Outra recomendação é usar

sempre o cinto de segurança e res

peitar a a sinalização e os limites
de velocidade.

Qualquer irregularidade pode
ser relatada à PRF pelo telefone
191 ou a Polícia Militar Rodoviá
ria (no caso de rodovias estaduais)
pelo 198.

Na BR.280, trânsito deve ser
intenso no trecho que leva
a São Francisco do Sul

EDUARDO MONTECINO

Namanhã de ontem,movimentona rodoviáriade Jaraguáaindaera tranquilo

Rodoviária oferece sete ônibus extras
Aproveitando a data religiosa,

a desempregada Fernanda Lemos
de Souza está de viagem para Pa

panduva (Norte de Santa Catari

na). "Minha mãe mora lá, e sem

pre que posso vou visitá-la", disse.
Assim como Fernanda, muitos

jaraguaenses vão "colocar o pé na
estrada" neste feriado de Corpus
Christi. Por isso, a rodoviária de

Iaraguá do Sul disponibilizou sete

ônibus .adicionais '

para .atender

aqueles que pretendem aproveitar
a folga prolongada.

A expectativa é de que o mo

vimento de viajantes tenha um

aumento de 40%, de acordo com

o administrador da rodoviária,
Afonso da Costa Filho. De acor

do com Costa, os destinos mais

procurados são Porto Alegre,
Curitiba, Joinville e o Rio de Ja
neiro. Porém, na manhã de on

tem,' q número de embarques na

rodoviária ainda era considerado
dentro do normal.

. Fazendo uma inspeção de rotina,

na estação, a agente fiscal do Deter

(Departamento de Transportes e Ter

minais) ElianeKammers nãovêmoti
vos para transtornos no feriado. "Não
encontramos nenhum problema
aqui em Jaraguá em termos de segu
ranç_a, documentação ou higiene, e a
rodoviária estábem preparada para a
demanda adicional';â.fir.thólt : : :, .), ,�..

Feriado prolongado promete
ser chuvoso em todo o Estado
A chuva que começou naúlti

ma terça-feira deve se estender
durante todo o feriadão Corpus
Christi. Esta é a previsão do me
teorologista Marcelo Martins,
do Ciram (Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e

Hidrometeorológicos). Segun
do ele, os próximos dias devem
ser marcados por tempo instá

vel, com chances de chuva forte

por todo o Estado.
"Durante a quinta-feira (hoje),

o tempo deve melhorar gradativa
mente, mas a passagem de uma

frente fria na noite de sexta-feira
tende a causar tempo fechado
durante todo o fim de semana,

especialmente entre sexta e sába

do", explicou. Esta semana, a De-

fesa Civil de Santa Catarina emitiu
alerta informando que o excesso

de chuva pode causar risco de

alagamentos e deslizamentos até
o próximo domingo e pede que a

população fique alerta para qual
quer sinal �e perigo. O órgão de Ia
raguá pode ser contatado através
do telefone 199.

O fiin de semana também
deve sermarcado pelo frio. As mí
nimas na região Norte do Estado
devem ficar em tomo dos 10°C,
enquanto asmáximas não passam
dos 18°C - no Oeste e no Sul catari

nense, os termômetros podem fi
car abaixo de ODe.As temperaturas
devem cair ainda mais a partir da
noite de sexta-feira, sem previsão
para ameruzarem.

ARQUNOOCP

, Próximos dias também devem ,ser. de frio I
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JUSTIÇA

Gestante pede para abortar
Ela alega ter sido
estuprada por um
desconhecido ao sair
de uma academia

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Uma mulher de 35 anos luta na Justi
ça para ter o direito de realizar um

aborto. Grávida de nove semanas, alega
ter sido estuprada por um desconhecido

quando saída da academia, em Jaraguá do
Sul. O titular da delegacia daMulher, Mar
co Aurélio Marcucci, encaminhará o caso

ao poder judiciário, mas adianta que não

acredita na versão da gestante, uma vez

que, segundo ele, ela estaria grávida antes
do suposto estupro.

. Segundo informações do delegado, em
26 de maio deste ano, a mulher procurou a

DPM, informando que ao sair de uma aca

demia, foi atacada por desconhecido. Che
gou a desmaiar durante a violência sexual.
Diante da queixa tardia, não chegou a rea

lizar exame de corpo de delito. Quatro dias

depois, exame comprovou a gravidez. "Po

rém, ela já estava de nove semanas. Mostra

que a gestação iniciou antes da data que
alega ter sido estuprada", afirma Marcucci.

Questionada sobre o fato, disse que se enga
nou na data e que não procurou a delegacia
antes porque estava nervosa e com medo.
Ela insiste que a autoridade policial enca
minhe pedido judicial para que consiga o

direito de abortar.
O delegado irá comunicar o fato ao

poder Judiciário, junto com uma docu

mentação da assistência social da delega
cia. "Vou deixar a Justiça decidir, mas não
acredito que de fato foi violentada", ressal
taMarcucci.

Aborto autorizado

Caso semelhante foi registrado em

Guaramirim, este ano. No início de feve

reiro, uma mulher de 36 anos, 'moradora
do município, procurou a Delegacia da
Mulher de Iaraguá do Sul pelo mesmo

motivo. Ela alegou ter sido vítima de estu

pro em dezembro do ano passado e em ja
neiro descobriu que está grávida. Casada,
disse que não registrou BO com vergonha
do marido, que fez vasectomia. Ela alegou
que em outubro daquele ano, colocou um
anúncio na rádio para contratar um pe
dreiro.Vários candidatos se apresentaram,
mas nenhum foi contratado. Em dezem

bro de 2010, ao chegar em sua residência,
ela encontrou um dos homens dentro da
casa e teria sido violentada por ele. Uma
semana depois que o pedido foi encami
nhado ao poder Judiciário, a gestante con
seguiu na Justiça o direito do aborto. "Não
achei que seria autorizado, mas acredito

que não havia provas suficientes da vio
lência sêxuat", c'dmenrciMarcuccí.

MARCELE GOUCHE

DeIegacIoMarCIIcci diz que não acredita na versão de que mulher
,

.

ele 35 anos foi estuprada ao sair de uma academia em Jaraguá

Necessidade
de exame

o artigo 128 do Código
Penal brasileiro permite a

'interrupção da gravidez em
apenas dois casos: estupro
e quando há risco de morte

para a gestante.
''A_ vítima de violência

sexual deve procurar o Ins
tituto Médico Legal ime
diatamente para realizar o

exame de conjunção carnal
e também fazer o registro
da ocorrência na delegacia,
pois desta forma a autoriza

ção para o aborto é automá -

tica", alertaMarcucci.

'}\ enterrei e fui dormir'; diz homem quematou amulher
MARCELE GOUCHE

GUARAMIRIM

Frio e introspectivo. Essas são

as características traçadas pelo
delegado de Guararnirim, Walter

Santin, ao conversar com o au

xiliar de construção, Lúcio Lino
Pereira Sóares, 21 anos. Preso na

noite de terça-feira, ele confessou
ter matado e enterrado o corpo da

companheira, Andréia Rocha, 17

anos, no último dia 11. O cadáver
foi localizado somente na tarde de

terça-feira, no quintal da própria
casa, no bairro Corticeira.

Sem resistir à prisão, foi preso
próximo da casa da mãe, em Gua
ramirim. Na delegacia, disse que
havia bebido muito na noite do
crime. Ressaltou que queria sair

para bebermais, mas foi impedido
.

pela companheira que seriamuito
ciumenta. Os dois discutiram atrás
de casa e, no calor da briga, a es

trangulou com as mãos, durante
cerca de cinco minutos.

Quando percebeu que a havia

matado, foi até o casebre onde mo
rava o casal - no mesmo terreno da
casa da .sogra -, pegou uma pá, ca-

Depois de 11 dias, corpo de
Andréia��9_,�

vou um buraco e jogou o corpo de
Andréia. "Enterrei ela e fui dormir",
narrou ao delegado. Lúcio continua
sua rotina de trabalho e casa nor

malmente até a última terça-feira,
11 dias depois do crime. Segundo o

delegado, ele é analfabeto e trabalha
como auxiliar de construção.

Santin diz que, apesar de Lúcio
dizer estar arrependido, o tempo
todo do interrogatório ele de
monstrou indiferença quanto
ao caso. Nos próximos dias, o

delegado deve ouvir a mãe da ví

tima, familiares e parentes. Espe
ra também o laudo do IGP para
concluir o caso. Lúcio foi enca
minhado ao presídio regional de
Iaraguá do Sul e responderá por
homicídio duplamente qualifica
do e ocultação de cadáver..

O cadáver da adolescente foi
localizado após cachorros da vi

zinhança passarem a cheirar o

local. Corpo de Bombeiros, Po
lícia Civil e Militar auxiliaram
no .resgate do corpo. Andréia foi

sepultada ontem, no Cemitério

Municipal de Guaramirim:
.
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PREVENÇAO

Defesa Civil faz um
balanço das ações
Mapeamento de pontos de inundação
e de áreas de risco estão entre as

iniciativas debatidas no encontro
J.ARAGUÁ DO SUL

DA REDAÇÃO

ADefesa Civil de Iaraguá do
Sul apresentou na tarde de

terça - feira, propostas de ações
para diminuir a vulnerabilida
de do município em relação a

alagamentos, deslizamentos de
terra e demais eventos adversos

já enfrentados pela população
jaraguaense. Entre as iniciativas

apresentadas está a elaboração
de mapa municipal de inunda
ção, no qual já foram cadastra
dos 500 pontos de alagamentos
em razão de transbordamento
de rios. Dados das enchentes de

1944, 1995, 2008 e 2011 foram
consultados para se chegar a

um mapeamento mais preciso.

A sugestão dos técnicos do ór

gão e da Promotoria do Meio
Ambiente é que se crie uma lei

que determine quais áreas po
dem ser aterradas e onde é per
mitido construir.

A Defesa Civil propõe outras
duas frentes: mapeamento de
áreas de risco e avaliação da se

gurança nas instituições de en

sino e de saúde do município.
Segundo o geólogo Normando

Zitta, consultor do órgão, exis
tem quatro pilares de geren
ciamento de risco que sempre
devem ser levados em consi

deração: o que e onde ocorre?

(baseado em mapeamentos),
quando ocorre? (baseado em

estações meteorológicas) e o

que fazer? (baseado num plano

de emergência). Atualmente,
17 áreas são consideradas críti
cas em Jaraguá do Sul. Em duas

áreas, os estudos já foram con

cluídos.
IIÀS vezes as pessoas não

entendem que é preciso sair
de uma área de risco. Quando
acontecem as tragédias há uma

euforia, muitos se ajudam, vá
rias equipes são mobilizadas e

há uma coordenação para que
tudo volte à normalidade. Mas o

que acontece depois dos eventos
também é muito difícil. Pessoas

querem voltar para suas residên

cias, que na maioria das vezes

estão localizadas em visível área
de risco. Essas pessoas precisam
sair desses locais, mas precisam
morar em algum lugar. Por isso,
estamos disponibilizando, no

mês de julho, 288 novos aparta
mentos para que essas famílias
tenham pra onde ir", disse a pre
feita Cecília Konell.

DIVULGAÇÃO

\

Equipesdebateram iniciativas importantesparaocasodenovasenxurradas

-

"Precisamos trabalhar COID profíssíonallsmo"
Já o secretário da Defesa Civil

do município, JairAlquini, desta
cou que em vários países da Eu

ropa a população já sabe o que
fazer quando acontece alguma
reação da 'natureza. IINa Norue

ga, por exemplo, as pessoas já
sabem pra onde correr e como

correr. É preciso saber conviver
com os riscos. Precisamos traba
lhar com profissionalismo, sem

dar espaço para paternalismo. E

não podemos omitir a vulnerabi
lidade em relação a deslizamen
tos e alagamentos. Mas, temos
um bom suporte em Jaraguá do
Sul durante nossas ações e espe
ramos que se discuta cada vez

mais iniciativas que possam re

duzir essa vulnerabilidade a qual
estamos propensos".

Já o promotorpúblico do Meio
Ambiente, Alexandre Schmidt dos
Santos, ressaltou a importância

de uma legislação que regulari
ze interferências em terrenos e a

execução de novas obras. uÉ pre
ciso que o Executivo faça, baseado
nesses mapeamentos de inunda

ções e de áreas de risco, um proje
to de lei que deixe claro onde pode
e não pode realizar aterramentos
e onde pode e não pode ser cons

truído. O trabalho mais importan
te da Defesa Civil é a prevenção, o
planejamento".

'"

Carro ocupado pelas duas vítimas
6cou totabnente destruído

Colisão deixa dois

gravemente feridos
GU.AR.AMIRIM

Uma colisão transversal, en
volvendo um caminhão e um

Voyage, deixou duas pessoas
gravemente feridas. O aciden
te ocorreu por volta das 6h50
de ontem, no km 52;3 da BR-

280, bairro Guaramiranga, em

Guaramirim.

Segundo informações da PRF

(Polícia Rodoviária Federal) , o

caminhão Mercedes-Benz, pra
cas MIG-1639, de Trombudo
Central, colidiu com o Voyage,
placas LYD-3463, de Guarami
rim. O condutor do segundo veí-

culo, Ademir Pires, 33 anos e Luis

Vitti, 48, foram encaminhados ao

hospital São José, em Jaraguá do

Sul, ambos em estado grave.' O
motorista do caminhão, Valéria
Mendes, 45 anos, nada sofreu.

Segundo informações do HSJ,
Ademir está no quarto e passa
bem. Ele sofreu uma cirurgia
no fêmur e no braço. Luis Vitti
foi transferido para o hospital
de Mafra" sua cidade natal. De
acordo com a família, Ademir
estava indo até a empresa onde
o colega Luis trabalha, em busca
de emprego.

CONTRADiÇÃO
Filha acusa pai de estupro

Contradições e desencontros na investigação que apura
uma acusação de estupro. Na sexta-feira passada, uma
adolescente de 15 anos registrou BO na delegacia daMulher de
Iaraguá do Sul contra o próprio pai biológico sob a acusação
de estupro. Ontem, resultado do laudo médico informou que a

menina é virgem.
O delegado Marco Aurélio Marcucci tomou novo

depoimento da garota que passou a dar outra versão. Na

primeira versão, ela teria dito que o pai a abusou sexualmente
dentro do quatro na tarde da última sexta-feira. Ressaltou

que ele tapou sua boca e usou camisinha no ato sexual.
Disse também que, se contasse àmãe, levaria uma surra e

ainda correria o risco de perder o namorado. Amenina foi
encaminhada ao IML para exame de corpo delito e conjunção
carnal. Ela foi levada ao hospital São José, onde foi examinada
por um ginecologista. Laudo constatou "sem evidência de

ruptura himenal-nem recente, nem antiga".
Com o resultado em mãos, a adolescente deu outra versão.

Disse que não houve penetração. Amãe defende o pai e alegá
que o marido jamais faria isso. O delegado irá ihve�tigar se de
fato hâ veracidade na acusação da garota.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOVIDADE

be começou a vender, a partir da
última terça-feira, os pacotes de
sócios torcedores, que será cha
mado de sócio leão. Pelo preço de

R$ 125, o torcedor poderá assistir
a dez jogos do Sport Club Jaraguá
em casa, além de ganhar uma
camisa exclusiva. Ainda serão

feitos alguns sorteios e, a cada

jogo fora da cidade, três pessoas
serão levadas para viajar junto
com a delegação. Até ontem,
foram vendidos 100 pacotes e a

intenção é vender mais 200 até
o dia 23 de julho, quando deve
acontecer a primeira. festa para
os sócios. Até o início de agosto,
a expectativa é estar com mil só
cios torcedores. "Queremos que
o sócio seja a principal fonte de
renda, vamos tratá-los como

clientes, como se faz nos grandes
clubes", disseValdemir.

A preparação dos atletas se

gue com os treinos e na semana

que vem será reforçada com um

amistoso contra o Maga, de In

daial, equipe que também vai

disputar a Divisão de Acesso. De
acordo com Valdemir, o objetivo
é fazer mais alguns amistosos
com equipes amadoras da cida

de, para avaliar os jogadores e sa

ber se quais posições estão mais
carentes de atletas.

Patrocínios para o Leão do Vale
Sport Club
Jaraguá segue na

-

preparaçao para
Catarinense da
Divisão de Acesso,
que começa em
setembro

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

1\ inda faltando mais de dois
I\.meses para o início do Cam

peonato Catarinense da Divisão
de Acesso, o Sport Club Jaraguá
continua se preparando dentro
e fora de campo. Ontem, foram
confirmados três novos patroci
nadares para o Leão do Vale. O
uniforme ficará por conta da Be

gins. Os outros dois patrocinado
res são a Italy Turismo e o Ferro
Velho Usa Peças. Os valores não

foram informados. "Gostaram do

projeto, porque estamos valori
zando a cidade", afirma o presi
dente do clube, Valdemir Salvia
no da Silva. De acordo com ele, o
objetivo é fechar com 11 patroci
nadares no total.

Para reforçar a renda, o clu-

MARCELE GOUCHE

TREINAMENTO Jogadores correm embaixo de chuva em campo de gramado sintético

mos gols e tomamos gols bobos,
mas jogamos contra uma equipe
superior", disse o treinador.

A equipe de Jaraguá volta a

jogar no dia 2 de julho, em Cha

pecó, contra a Chapecoense.

Jogando em Corupá, a equipe
daADJ perdeu ontem para o Ibira
ma por 3 a O. No primeiro tempo,
o jogo permaneceu equilibrado,
com chances para as duas equi
pes. No intervalo, o treinador Re-

alma de que

ADJ volta a perder pelo Campeonato Estadual
nato Vieira voltou a falar sobre o

principal problema da equipe ja
raguaense, os gols perdidos.

O placar saiu do zero apenas
no segundo tempo, logo no co

meço, aos 3 minutos, quando o

Ibirama marcou o primeiro gol.
Aos 11, a equipe do vale aprovei
tou o rebate e fez o segundo. O
terceiro saiu aos 15, em uma boa

jogada do time de Ibirama, que
voltou a liderar a competição. Já

aADJ, com a derrota, permanece
na quinta colocação. No fim da

partida, o discurso dos jogadores
de Iaraguá era o mesmo, lamen
tando as chances desperdiçadas.
"Mantemos o equilíbrio, erra-

Aque e

RealizaÇão:

.o (:()IUIEI() I)() Il()'() Mcnsot
"

'pátrios DE ARRECADAÇÃO: O Corr'eio do Pov'o I [unender' I Postos Mime I Manisol I
r

Weg
"
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FESTA

Santos reconquista aAmérica
ComPeléna

platéia, equipe da
Vila Belmiro vence
o Peüarol e leva o

terceiro título da
Libertadores

DA REDAÇÃO
AGÊNCIA ESTADO

OSantos conquistou o tri da
América da mesma forma

que há 49 anos: em uma guerra
contra o Pefiarol. Após a vitória
do time daVila Belmiro por 2 a 1,
ontem, os uruguaios, que manti
veram a lealdade nos dois duelos
da final da Copa Libertadores,
perderam a esportiva após o api
to final e partiram para a briga
no estádio do Pacaembu, em São
Paulo. Cerca de 40mil pessoas vi
ram a história ser escrita.

A briga generalizada com os

uruguaios após a decisão desta

quarta, porém, foi só mais um

capítulo para uma conquista re

pleta de adversidades. O Santos

superou lesões, expulsões, troca
de técnico e até um vulcão para
chegar à final. Na trajetória até

MERCADO

Flamengo
quer. levar
Kleber
O Flamengo ainda tenta
contratar o atacante

Kleber, que hoje está no
Palmeiras. A intenção da
diretoria do clube carioca é
reunir R$ 14 milhões para
fechar a negociação com
os paulistas, que precisa
acontecer num prazo

.

de uma semana, pois
Kleber já disputou seis

partidas pelo Palmeiras no
Brasileirão, Caso complete
sete, não poderámais ser
negociado com nenhum
outro clube da série A. Do
outro lado, o Palmeiras
adianta que amulta
rescisória do jogador

'

chega a R$ 200 milhões,
o que pode atrapalhar os
interesses da diretoria do

Flamengo, que não passa
por um bommomento no

campeonato. .

DIVULGAÇÃO

Estrela de Neymar brilha e jogador comemora primeiro ,gol da decisão,

a conquista da América, pas
sou por venezuelanos, chilenos,
paraguaios, colombianos e, por
fim, uruguaios. A exemplo de

1962, não enfrentou rivais brasi
leiros pelo caminho.

O jovem time santista, que

não se intimidou em jogar no

estádio Centenário, em Monte

vidéu, sentiu na primeira etapa
o peso da responsabilidade de
ter de acuar o Pefiarol diante de
sua torcida Após esboçar uma

pressão no início, o nervosismo

tomou conta e até Léo, de 35

anos, o jogador mais experiente
do time, errava passes.

Bastou um minuto na etapa
final para que tudo "mudasse.
Arouca tabelou com Paulo Hen

rique Ganso, arrancou, passou

por um zagueiro e encontrou Ney
mar livre na esquerda. O garoto
pegou de primeira e a bola entrou
no canto baixo direito do gol de
Sosa, que falhou no lance. O gol
arruinou a tranquilidade dos um

guaios, que ....
endureceram a pos

tura. Neymar não deixou de par
tir para cima e foi o mais visado.

Aos 23 minutos, foi a vez de
um coadjuvante aparecer. Da

nilo, que ganhou a confiança da
torcida com boas atuações du
rante toda a Libertadores, rece
beu de Elano na direita, driblou o

marcador e chutou forte no canto

oposto. O que restava de apreen
são no Pacaembu virou confiança.
Pelé, nas tribunas do estádio, ficou
de pé para saudar parte da torci

da, que foi ao delírio.
O jogo seguiu em ritmo de

festa até os 34 minutos, quan
do Durval fez gol contra ao ten

tar desviar chute de Estoyanoff
A tensão até o fim, no entanto,
foi só para dar um sabor a mais
a uma conquista que foi sofrida
desde o seu início. O apito final
deu início à festa nas arquiban
cadas e a um episódio lamen
tável de pancadaria no grama
do. Nada que ofuscasse o grito
de campeão guardado havia 48

anos.
.

Julio Cesar está confiante para CopaAmérica
DIVULGAÇÃO

"'1

Goleiro treina forte logo após a chegada
.
da Seleção Brasileira naArgentina

, .' � I ,
•

í ; J � l'" l';' r :- "t t;, I
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A disputa da Copa América,
em julho, na Argentina, tem um

sabor especial para o goleiro Ju
lio Cesar. Titular da seleção bra

sileira, ele tem boas recordações
da competição. Ressalta também

1
o fato de o Brasil poder conquis
tar o título na casa do maior rival
e ainda vê a chance demostrar no

,
vamente o seu valor, apagando a

falha noMundial daÁfrica do 'Sul.
Em entrevista coletiva nesta

quarta-feira, depois do primeiro
treino da seleção em Campana,
que fica a cerca de 60 quilôme
tros de Buenos Aires, Julio Cesar
comentou sobre a falha no pri
meiro gol da Holanda durante à
derrota por 2 a 1 que eliminou
o Brasil nas quartas de final da

Copa do Mundo. E garantiu já
ter superado o lance ocorrido há
cerca de um ano.

"Não deixo de pensar naque
le lance de vez em quando. Mas
a Copa já está cicatrizada, já pas
sou", afirmou Iulio César, lem
brando que ficou muito abalado

. �Q1p, :a, f€l,lha, ,Q9 gol holandês e
I '�I ), .,. I ",. I

t

com a eliminação brasileira.
Mas, passado o trauma da eli

minação no Mundial, Julio Cesar
disse estar pronto para seguir
sua trajetória na seleção. "Esta
va com muita vontade de voltar

para a seleção, para continuar o
meu ciclo. Quero mostrar minha

força, que ainda tenho condições
de estar aqui", explicou.

"Ganhando a Copa Améri

ca, tudo se renova. Vai ser muito

importante para mim", admitiu
Julio Cesar, que já conquistou o

título da competição em 2004.

"Foi quando me firmei na sele

ção", lembrou. "É sempre gosto
so vencer uma competição pela
seleção. Agora, a gente tem mais
uma, na casa do nosso maior ri

val", afirmou o goleiro.
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LourivCJ�,Karsten

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,25% 9.JUNHO.2011

D TR 0,130% 22.JUNHO.20 11

I
CUB 1.103,46 JUNHO.2011

C
BOVESPA .... -0,37% 22.JUNHO.2011

A. POUPANÇA 0,6651 22.JUNHO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5870 1,5890 +0%

R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,5100 1.6500 4-0,66%

E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 <11/11'0%

S EURO (EMR$) 2,2817 2,2848 4-0,08%

Ik�rsten@netuno.com.br

Ahsenleísmo zero
AMenegottiMetalúrgica, com
sede em Iaraguá do Sul, lança
a campanhaAbsenteísmo Zero.
O objetivo é reduzir o índice de

faltas e atrasos, incentivando seus
colaboradores com premiações.
Serão sorteadas cinco motos 125

PostoBogo
Completa hoje 25 anos este posto
de combustível instalado junto ao

Portal de Iaraguá do Sul.

Nuvem mata PC
Crescem os videntes que
dão como certa amorte do

computador pessoal como o

conhecemos atualmente, em
favor de outros equipamentos
que vão se conectar com a

"nuvem" e por isto prescindem
da armazenagem local. Embora
as opiniões ainda sejam
conflitantes, o iCloud daApple
já é apontado como o marco

inicial desta nova era.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04563 Il° 40.546 600.000,00
2° 06.816 12.000,00
3° 06.636 9.000,00 J
4° 56.743 7.41.0,00 �J
5° 07.690 6.000,00

�l
t�

LOTOMANIA �I/

SORTEIO N° 1150
E.i

02 - 13 - 21 - 31 - 36 �
39 - 40 - 41 - 42 - 43

�

55 - 57 - 63 - 70 - 71

83 - 89 - 91 - 93 - 00

MEGASENA

SORTEIO N° 1293
Dl - 13 - 24 - 40 - 44 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2626

, ,37 -, �.� ,� 18 - q4, � 71
..• " ,

"
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cilindradas no período entre o

dia 10 de junho deste ano e 30

demaio de 2012.A cada mês, o
colaborador que não tiverfalta ou

atraso, receberá um cupom para
concorrer.

"Este projeto irá melhorar a

produção e trazer vantagens para
os colaboradores, ao sortear um

prêmio de grande valor; além de
contribuir para os resultados da

empresa': afirma Ieferson R. E dos

Santos, diretor superintendente
daMenegotti.

ARQUIVOOCP

Carga tributária
A UHY - associação internacional de consultorias
- chegou à conclusão de que a carga tributária
no Brasil é mais leve para os mais ricos. Segundo
seus estudos, um profissional que recebe até US$
25mil por ano - cerca de R$ 3.300 por mês - no

Brasil leva, após o pagamento de imposto de renda
e previdência, 84% do seu salário para casa. Já os

profissionais que recebem US$ 200mil por ano
- cerca de R$ 26.600 por mês - recebem no final
cerca de 740/0 de seu pagamento. Entre 20 países
pesquisados pela UHY, essa diferença de cerca
de 10 pontos percentuais é uma das menores. Na
Holanda o de rendamais baixa leve 84,30/0 e o de
renda mais alta apenas 55% do salário. Nos EUA o

mais bem pago leva 70% mas, o com rendamenor

perde apenas 10% de seus vencimentos. Apenas em
país como Egito, Estônia, Brasil e México osmelhor

remunerados pagam proporcionalmentemenos.

Preparação para o vestibular
Para um jovem adolescente de apenas 16 anos, a experiência
de prestar provas de vestibular pela primeira vez é tão

desgastante e estressante, que pode até afetar o seu

desempenho, mesmo estando bem preparado do ponto de
vista de conteúdos. Pensando nisso, os alunos do Instituto
Educacional Jangada realizaram este mês o vestibular
vocacionado Udesc 2011 como "treíneíros", ou seja, apenas
como forma de treinamento para aqueles que ainda não
terminaram o Ensino Médio. Mesmo assim, com somente

um bimestre de aulas e faltando cerca de 75% de conteúdos
a serem estudados até o término do Terceirâo, 14 dos 27
alunos que prestaram o vestibular da Udesc passaram na 1 a

fase eliminatória. Mais uma vez, a determinação e a força de
vontade dos alunos, o apoio dos pais, professores, e da escola,
bem como muito, muito estudo aliado a um bommaterial
didático mostraram qual é a fórmula para o sucesso nos

estudos, e consequentemente, na vida profissional. Parabéns
para todos os alunos, professores e familiares envolvidos.

Tragédia
grega
o que em outros tempos seria
apenas uma crise isolada de
um país, pode tornar-se uma
verdadeira tragédia namedida
em que o mundo ainda não
se recuperou das dificuldades
e poderão acontecer outros

desdobramentos. A questão é

que, se a Grécia não realizar as
reformas e não receber a ajuda
prometida, precisará dizer ao
mundo que não vai pagar sua
dívida soberana de 240 bilhões

Seletiva escolhe bolsistas ele dcrnc;a
AAcademia Impacto deGuaramirim realiza no próximo dia 30 uma .

seletiva para bolsistas da Companhia de Dança. Os interessados
devem ter entre 12 e 15 anos e bom desempenho escolar. As inscrições
acontecem até dia 29 na sede daAcademia, rua 28 deAgosto, 1680,
Centro de Guaramirim. Para'inscrição é necessário levar comprovante
de residência (os inscritos podem ser de'qualquer cidade da região),
cópia do comprovante de renda dos pais ou responsáveis, os boletins do
lo bimestre de 2011 ou do 40 bimestre de 2010, cópia do RG ou certidão

d�,��s,�il!le!l�?) al�J;Il da presença dos país 9.l:l.���p'q�sáveis"Outr��, ." O risco de contaminação é

informações pelo telefone 3373-5658, após às 16h.
. .. . .

muito grande.'
, , 1 ,

"

Previdência

privada
No primeiro quadrimestre
a arrecadação da

previdência privada bateu
em R$ 15,6 bilhões, o que
significa crescimento de
14% em relação a igual
período de 2010. Aos

poucos este mercado está
amadurecendo.' I ,

.

I I I '

de euros assim como a dívida
comercial e outros débitos.
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www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OllVIOA.
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