
Corrida majoritária
Legendas já baterammartelo
Guaramirim pode ter, pelo menos, três opções
de voto para prefeito. Há possibilidade de dois

.
grupos enfrentarem Nilson Bylaardt. Página 15

Liga Futsal
Time está atrás
de um ponto
Embalada por duas vitórias
jogando em casa, CSM Pré/
Fabricarviaja para São Paulo,
Equipe precisa apenas de
um empate para avançar
na disputa. Página 17

Bicicross

04°melhor
doMundo
Jaraguaense Felippi
Gonçalves alcançou a

façanha em Londres,
durante o Campeonato

-

Mundial de Bicicross.
Página 17

Estética
Com a chegada do inverno aumenta a procura
por círurgías plásticas. O médicoMarceloRudy
explica algunsmotivos e dá dicas para quem

está pensando em aperfeiçoar o visual
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Crime brutal ,-

ovem tira a vida da
parceira de 16 anos

Mauro Sérgio Santos Nascimento, de 21 anos, assassinou ontem, com 36 facadas, a adolescente Aline
Zapora. Ele foi morto logo em seguida pela PM, acionada para atender a ocorrência no bairro Vieira.

Página19

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919

Feirão de sonhos
FABIO MOREIRA

flll
'__---.' �I ii

,

Bons negócios imobiliários são oferecidos a partir de hoje pela Caixa Econômica no Parque de Eventos de Jaraguá do Sul. Págiua 18
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A ENERGIA QUE FALTAVA AO NOSSO FUTSAL

Do leitor

O casoPedro e a injUstiça
com osmédicos

Pedro Leonardo acordou do
coma. Familiares disseram

que isso ocorreu graças às ora

ções. Quase ninguém fala da

perícia médica e da alta tecno

logia empregada no tratamen
to do jovem cantor.

Fico pensando se Pedro ti
vesse um acidente dessas pro
porções no século 19. Mesmo
com orações, talvez não sobre
vivesse uma semana, sem os

recursos da medicina atual. Há
anos reflito sobre a "providên
cia divina" toda vez que vejo al

guém dizer que foi Deus quem
o salvou de um acidente, ou

I

curou seu filho de uma doença.
Penso nos pais que perderam
um filho em acidente de carro;
ou como consequência de uma

doença grave. Fica parecendo
que Deus não se importou com
o sofrimento deles pela perda
do filho ou que o outro menino
era melhor que o deles, e por

isso foi curado. -

Quando uma criança é

curada, os pais espalham a

notícia de que Deus atendeu
suas preces. Isso dá uma ideia
de prívilégío, já que é verdade
que muitas crianças, embo
ra também tenham recebido

orações, não vão sobreviver,
e infelizmente aumentarão as

estatísticas de morte infantil.
Não quero dizer que a fé

em Deus não ajuda. Ajuda
quando ela é usada como si
nônimo de motivação; de ter
certeza que obterei êxito no

final. Esse tipo de fé, todos po
demos ter, independente de

crença religiosa. Todavia, nun
ca despreze a Medicina. Como
disse Carl Sagan, "Se você qui
ser salvar o seu filho da pólio,
você pode rezar ou - pode vaci - __
nar. Tente a ciência."

Femando Bastos, cartunista

Compartilhe a sua opil1ião.·Escreva ...nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacaoêocorreiodopovo.com.br,
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Você e o 'gênio'
Sabes aquele tipo de conversa que costuma surgir

depois da terceira caipirinha? Só que o assunto

surgiu antes do primeiro gole, antes que alguém pe
disse caipirinha ao garçom.

A conversa surgiu aomeio de uma discussão so
bre destino, trabalho, vocação, esforçosnavida, essas
coisas. No meio da conversa, um companheiro, um
jovem jornalista, encurtou o caminho dizendo que
o bommesmo seria dar um passeio na praia, chutar
ummotinho de areia e de lá surgiruma lâmpadamá
gica, dessas com gênio dentro e tudo.

Claro, o sujeito deixou amosca naponta do nariz
da curiosidade: - Ah, que interessante encontraruma
lâmpadamágica com um gênio dentro e disposto a

nos realizar um pedido tão pronto acabássemos de

esfregá-la.A conversa ganho interesse.
Pois é, mas se de fato nos surgisse diante dos

olhos um gênio da lâmpada, o que pedir para ele? Só
um pedido, o que pedir? Deixo com você a resposta,
leitora, leitor, o que você pediria ao gênio da lâmpa
da, teria que ser uma coisa só. O que pedirias?

A conversa com os amigos passou a ter sentido
só a partir dessa discussão, o que pedir ao gênio da

lâmpada que não nos fosse possível obter por nós
mesmos, sem ajudas externas? A resposta, para os

inteligentes, é sempre a mesma: nada. Nada do que
possamos pedir ao gênio, ou a quem quer' que seja,
está fora do nosso alcance obterpor nósmesmos.

Temos dentro de nós, todos temos, sem exceção,
um 'gênio' que nos pode realizar qualquer sonho. É
bom lembrar que nunca sonhamos, nunca deseja
mos o que não nos será possível. Sonhamos sempre
com o possível. Logo, não precisamos de um gênio
da lâmpada para termos o que quisermos, e nos re

alizarmos na vida. Basta acordar: o nosso 'gênio' in
terno, um baita preguiçoso, mais das vezes. É preciso

bater forte na porta dele para 'acordá-lo' Uma vez

acordado, ele nos realiza qualquer pedido...

Vadias
Mulheres continuam promovendo a Marcha

dasVadias por várias capitais brasileiras. Dou-lhes
toda a força. Tudo começou quando um policial
canadense aconselhou às mulheres a não se ves

tirem como vadias e, assim, evitar ataques dos ho
mens. Dos homens não, dos vagabundos, dosma
chos impotentes que se acham superiores e donos
das mulheres. Esses vagabundos eu os curo na

"minha" delegacia, os curo em três minutos. Vão
sair falando 'fininho'.

Censura
Pode-se censurar seriamente omodo como uma

mulher se veste, mas ela tem todo o sacrossanto di
reito de vestir e sair como bem entender às ruas. E,
mais que tudo, o direito de ser respeitada. Mas a

encrenca toda, leitora, começa em casa, na edu

cação das meninas. As famílias hipócritas, todas
as que conheço, educam os guris para 'atropelar'
e as meninas para casar... O guri pode ter duas, três\

namoradas que o estúpido do pai acha legal. Mas
censura a filha se ela namorar dois guris. Hipócritas.

Falta dizer
As mulheres têm culpa quando saem a pas

sear com os namorados ou maridos. Elas se ajei
tam, cuidam-se, e eles vão de bermuda, camiseta
e tênis velhos, uns lixos, uns babacas. Elas fingem
não se importar. O que falta a elas é coragem para
mandá-los voltar: - Vai te arrumar como homem,
como gente, vai ou ficamos em casa! Só quero ver

quem tem essa coragem.

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e

Elisângela Pezzutti ' redacao@ocorreiodopovo.com.br' Fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268
, Comercia!: 9149-9771 'PiaRmo Entregas: 2106-1919 '9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30,

, Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' se Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Aniversariantes

de hoje
Selic

Lourival Karsten • Premier Construtora - 35 anos

• JamailMáquinas - 33 anos

• CilumaAlimentos - 31 anos

• Papelaria Grafipel - 30 anos

• Borrachas Robor - 25 anos

• Netuno Transportes - 22 anos

• PappMalhas - 22 anos

• Gráfica 22 - 20 anos

• SDSAutomação - 16 anos

• Chocoleite (nova fase) - 10 anos

• RestauranteBrasileirinho - 6 anos

A todas as empresas aniversariantes, os

parabéns da coluna.

lkarsten@netuno.com.br

Dólar a R$ 2 é benigno?
Embora a desvalorização do real seja uma

peça fundamental - e esperada - para
pelo menos parcialmente conter as impor
tações e viabilizar exportações e o ministro
Guido Mantega insista em chamar isto de

benigno, o fato é que o governo teve de in
tervir para conter esta desvalorização. Moti
vo: Depois de o País lutar por diversos anos

para alcançar o posto de sexta maior eco
nomia do mundo, caso a cotação chegue a

R$ 2,20 no final do ano, mesmo a economia
crescendo 3%, poderemos

/

despencar do
sexto para o nono posto no ranking mun
dial. O PIB é expresso em dólares e por isto,
à desvalorização de nossamoeda faz o valor
do PIB encolher.

Workshops
De 11 a 15 de junho, no
mesmo ambiente da
Feira da Expogestão,
emJoinville,serão
apresentadas mais
de 40 palestras sobre
casos de sucesso em

soluções de diversos
segmentos de mercado
e reflexões impactantes
sobre os desafios

empresariais. Promovidos
porpatrocinadores,
apoiadores, colaboradores
e expositores da feira, os
workshops compartilham

.

o vasto conhecimento
desses agentes que
contribuem para o
sucesso do evento,

apresentando novidades
demercado e reflexões
sobre a excelência na

gestão de empresas. O
acesso aosworkshops
é gratuito, mediante
apresentação de convite,
distribuído pelos
próprios promotores
de cada apresentação.
No site da Expogestão
estão os contatos dos

responsáveis pelos
workshops para fazer
as inscrições:www.
expogestao.com.br.

GeraçãoTec
As inscrições para os cursos de linguagem
Java e net que serãoministrados nas

instalações daCatólica de Santa Catarina
estão abertas. Elas podem ser feitas em

www.geracaotec.sc.gov.br . Trata-se de
dois cursos para os quais uma pesquisa
realizada junto às empresas detectou
uma grande carência. Uma oportunidade
muito boa para os jovens que, segundo
o Dieese, enfrentam uma taxa de

desemprego de 12%.
_.

'i;" .:

Salão Moda Brasil
o evento acontece a partir de domingo até

o dia 5 de junho, no Expo Center Norte, em
São Paulo. A Zanotti, líder em fitas elásticas,
estará no evento para apresentar diversas
novidades. Entre elas a nova linha Estampa
Digital que permite infinitas combinações
de cores e estampas.

Juros da dívida
Segundo Javier Ignácio Padilla, o
pagamento dos juros das dívidas do
governo chegam a 30% do volume da

arrecadação e como no orçamento
monetário não existe fonte para o

pagamento destemontante, a alternativa
é a rolagem da dívida, isto é, o governo
realiza novos empréstimos para pagar
os juros dos antigos e que se constitui
em uniabola de neve que não para de
crescer. Questionado, citou como fonte o
Instituto de PesquisaEconômicaAplicada
(lpea), que realizou estudo à respeito
e atribui a 20.000 famílias a totalidade
dos valores devidos pelo governo.
Considerando a lei dos 80120, podemos
deduzir que 80% dos valores emprestados
para o governo são de quatromil
famílias.Todos eles são beneficiários
das decisões do Conselho de Política
Monetária (Copom), cujas decisões tem
transparênciapróxima de zero.

Novidade
A Proma Construções realiza a partir de hoje, atualizações
diárias nos blogs Arquitetura e Equilíbrio, que terão
informações sobre tendências, beleza, harmonia, morar
bem, saúde, segurança e sustentabilidade. Acompanhe
as novidades, interaja em um universo de possibilidades,

. comente e envie sugestões. Acesse: www.proma.com.br.

Senai se comemora

Na competição interna entre as diversas unidades da
entidade em todo o país pelo prêmio Senai Inovação,
a unidade catarinense abiscoitou quatro troféus pelo
seu desempenho em diferentes áreas relacionadas
ao tema. Um verdadeiro parceiro da inovação nas

indústrias catarinenses.

PERÍODO
I

.�.���.� �??0l.o. �g:.�º:.?.9.1..? .

TR 0,010% 31.M_AIO.2012
........................................................................................................................................................................................

CUB 1.140,10 MAIO.2012

Informa abertura de proces�o seletivo

Área/ Re uisito Cidade Inseri ões e informa ões
BOVESPA "1tn:-1,26% 21.MAIO.2012
...............................................;;-

..

NASDAQ ,J-0,35% 31.MAIO.2012

ÁÇOES··········· ······PETR4···········ig·:ià···· ····�dtC:··4·:iú5·0/�··
.

VALE5 36,72 '.0,74%
BVMF3 9,55 -0,52%

............................................................................................. �
.

POUPANÇA 0,5470 1.JUNHO.2012

ATIVIDADE FISICA: Nível superior completo em Educação
Física (Bacharelado); Inscrição no CREF; Habilidade em

Natação e Hidroqinástica 44h/semanais.

Por meio do site até dia

JARAGUÁ DO SUL' 10/06/2012

DENTISTA: Formação superior completa em Odontologia;
Inscrição no CRO. Atuação em clínica geral. Aperfeiçoamento
ou Especialização em Endodontia. 20h/semanais.

Por meio do site até

JARAGUÁ DO SUL dia 10/06/2012 COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT -0,95%
OURO -0,13%

US$ 103,530
US$ 1561,630

ANALISTA DE PROJETOS E OBRAS: Formação superior
completa em Engenharia Civil, inscrição no CREA. Experiência JARAGUÁ DO SUL
em fiscalização de obras. 20h/semanais.

Por meio do site até
dia 10/06/2012

Contrato por período determinado
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº.�.Aª .. Ç.Q:M.E,Jª.9.I.� . .(:J!]M.:.ª�). ?I.9).§.� ?.1.9)7.f5. ! .. 91..1..°(() .

Pº.�.@ .. T..(m�.ªM.9.(�.M ª.�2. ).I.�.?º.9 ?Pf3.º.9 ! 9Cl;'o .

.E,J..Qªº .. (E,J.M .. ª.�2. ?I.�.��.7.. ?I.�.9.�.� �� 91.??Cl;'o .

LIBRA (EMR$) 3,1150 3,1168'" -0,16%
Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC

através do site www.sesc-sc.com.brícone Trabalhe Conosco
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io da família

Z descobriu o dom de
representarna infância

Em 2005, aos 13 anos, tendo já fei
to um ano de curso, foi formado

. um grupo de teatro na sua escola.
"Com a ajuda da professora, nós
mesmos escrevíamos os textos".

Hoje com 21 anos, um dos objetivos
da jovem é cursar Artes Cênicas. Ela

pretende prestar vestibular no final
do ano na Faculdade de Artes do
Paraná (FAP), em Curitiba.

Os pais e irmãos a apóiam
muito e sempre assistem às suas

apresentações. "Meus pais ficam
. orgulhosos. Até meu pai, que faz o
tipo durão, fica emocionado, com
lágrimas nos olhos, ao me ver atu
ando", conta.

Até meu pai, que" faz o tipo durão,
fica emocionado, com lágrimas
nos olhos, ao me ver atuando .

.

Dandal"a Mendes, atriz

DIVULGAÇÃO

Cia. Colher de Pau

Grupo tem apresentação
marcada para semana que vem

e também nos dá abertura para muitos

improvisos, o que não acontece no pal
co, onde o texto é decorado", compara.

A jovem atriz conta que sempre gos
tou de ler. "Tinha livros em casa, meu

pai me incentivava a ler". Mais tarde,
fez amizade com a bibliotecária da
sua escola. "Ela me indicava livros e eu

sempre gostava das indicações dela".
Um livro que leu por volta dos 11 anos

marcou sua vida. "Foi 'Sozinha nomun
do', da ColeçãoVaga-Lume. Conta sobre
uma menina que perdia a mãe e a his
tória me tocou muito". Atualmente se

diz apaixonada pelos contos do escritor
pernambucano Marcelino Freire.

Na próxima quinta-feira; dia 7, o

grupo de teatro Cia. Colher de Pau, do
qual Dandara faz parte, fará quatro

f apresentações no auditório da Feira do
Livro - às 9h15, 10h, 14h15 e 15h. "Tec

nópolis: A cidade sem livros" é um es

petáculo sobre a descoberta da leitura :

de forma prazerosa e com muita ima

ginação. De acordo com ela, os textos

das peças sempre passam algumamen
sagem subliminar, procurando passar
valores de forma lúdica e não didática.
No ano passado, a atriz começou a atuar

também com a contação de histórias. "É
diferente de atuar no palco porque você
precisa manter a atenção das crianças

"

TECNOPOLIS Espetáculo fala sobre a descoberta da leitura

PROGRAMAÇÃO:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV Cultura, e integra parte da bancada do Saia Justa, programa exibido pelo
canal a cabo GNT e capitaneado por Mônica Waldvogel.
É autor de "Chabadabadá" (Record), "Modas de macho e modinhas de
fêmea" (Record) e "Divina comédia da fama" (Record).

• 18h - Quadrinhos, cinema e literatura, com
Lourenço Mutarelli

.

Lourenço Mutarelli, nascido em São Paulo, em 18 de abril de 1964, é autor
dos romances "O cheiro do ralo" e "O natimorto", ambos lançados pela
Companhia das Letras e adaptados para o cinema. É um dos roteiristas e

desenhistas de quadrinhos mais aclamados do país, com destaque para
"Quando meu pai se encontrou com o ET fazia um dia quente"
(Cio das letras) e "O dobro de cinco" (Devir).

• 19h - Encerramento das atividades.

fi AMANHÃ, - SÁBADO
• 9h - Início das atividades.
• 10h às 13h -Intervenção "O palhaço amarelo",
com Rubens Franco, do Grupo Gats.

• 10h30min, llh30min, 13h e 15h - Espetáculo
"O rouxinol" com a Cio. Avenida Lamparina.

• 16h - Reópresentação do espetáculo "Baião de dois", com o grupo
Panacéia, de São Bento do Sul

(Maratona de Contos do Sesc).
• 17h - "Pá e bola: futebol, mulheres e literatura", com Xico Sá

-

Jornalista e escritor, Xico Sá é pura irreverência. Escreve para os jamais Folha
de S. Paulo, Diário de Pernambuco, Diário do Nordeste, O Tempo e Correio da
Bahia. Participou durante quatro anos a bancada do programa Cartão Verde da

II HOJE
• 9h - Início das atividades.
• 9h 15 e 10h - Contação de histórias
• 14h15 e 15h - Espetáculo "O menino maluquinho",
com a Cio. Andante de Itajaí (Maratona de
contos do Sesc. A partir dos 6 anos.

• 19h - Espetáculo "Baião de dois", com o grupo Panacéia, de
São Bento do Sul (Maratona de Contos do Sesc).
• 20h - Escritor em pauta: a crônica na Internet.

Bate-papo com os cronistas do site cronologicas.blog.com:
Oarwinn Harnack, Elyandria Silva, ítalo Puccini, João Chiodini,
Liandro Piske e Luciana de Aguiar.

'

• 21h - Encerramento das atividades.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pelo mundo
1982

Criado o Conselho Nacional
do Meio Ambiente
o Conselho Estadual doMeioAmbiente (Conama) criado
em 1982 pela Lei 6.938/81 trata-se do órgão brasileiro
responsável pela deliberarão assim como para consulta de
toda a política nacional domeio ambiente. É presidido pelo
ministro doMeioAmbiente e sua Secretaria Executiva é exercida

pelo Secretário-Executivo do Ministério doMeioAmbiente. O
Conama possui uma reunião ordinária trimestral no Distrito
Federal e pode realizar reuniões extraordinárias fora do Distrito
Federal desde que tenha sido feita convocação pelo presidente
ou por requerimento de 2/3 dosmembros do Conselho. As
reuniões do Conama são públicas e abertas ao público.

2 9

Air France cai no OceanoAtlântico
Voo Air France 447 foi um voo regular de longo curso operado
pela companhia francesaAir France entre Rio de Janeiro e Paris.
Tornou-se conhecido pelo acidente aéreoocorrido durante
a noite de 31 de maio para Iode junho de 2Q09, quando a

aeronave despenhou-se no OceanoAtlântico com 228 pessoas
a bordo. O avião partiu do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro-Galeão, às 19h, e deveria chegar ao Aeroporto de
Paris-Charles de Gaulle aproximadamente 11 horas depois. O
último contato humano com a tripulação foram mensagens
de rotina enviadas aos controladores de terra brasileiros às

22h30, quando o avião se aproximava do limite de vigilância
dos radares brasileiros. Em 2 de junho foram reportadas
observações aéreas e marítimas de destroços no oceano, perto
da última localização conhecida do aparelho. O Brasil enviou
cinco navios para o local, dentre os quais um navio-tanque
para prolongar as buscas na área. O porta voz da marinha
brasileira afirmou que a existência de destroços poderia ser um
indício de que haveria sobreviventes. Mas não se confirmou.A

investigação inicial do acidente foimuito prejudicada pela falta
de testemunhas e rastreamento de radares, assim como pela
falta das caixas pretas, as quais foram localizadas apenas dois
anos após o acidente, em maio de 2011.

Contabilidade
Consultoria Empresa.rial
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Associação de Proteção à infância e

a Maternidade de Jaraguá do Sul
Em junho de 1960, o Correio do Povo publicou a

matéria que dizia: l'Agradável notícia vem de chegar
aos associados da entidade de 50% da subvenção
do exercício de 1959, pelo Departamento Nacional
da Criança sejam Cr$ 100 mil, que somados as ge
nerosasmensalidades de caridosas senhoras de nossa

sociedade, permitirá atacar as mais prementes obras
do prédio da Av. Getúlio Vargas, nesta cidade, onde
se instalará o Posto de Puericultura. Correio do Povo

cumprimenta a esforçada diretoria que não tem pou
pado sacrifícios em dotas a cidade de Jaraguá do Sul,
comumposto assistencial à infância e àmaternidade".

Invenções antigas
Televisão

O primeiro sistema de televisão analógica foi demonstrado em fevereiro de 1924 em Londres, e,
posteriormente, imagens emmovimento em 30 de outubro de 1925. Um sistema eletrônico completo foi

demonstrado por John Logie Baird e Philo Taylor Farnsworth em 1927.

Os primeiros aparelhos de televisão eram rádios com um

dispositivo que consistia num tubo de néon com
um disco giratório mecânico (disco de Nipkow) que
produzia uma imagem vermelha do tamanho de um
selo postal. Uma das primeiras grandes transmissões de
televisão foi a dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936.

O uso da televisão aumentou enormemente depois
da SegundaGuerraMundial devido aos avanços
tecnológicos surgidos com as necessidades da

guerra e à renda adicional disponívelA televisão em
cores surgiu em 1954, na rede norte-americanaNBC.
No Brasil, a primeira transmissão de televisão deu-se

por conta do leopoldinense Olavo Bastos Freire, que
construiu os equipamentos necessários e transmitiu
uma partida de futebol em 28de setembro de 1948,
na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Personagem histórico

Nicolas Léonard Sadi Carnot
Nasceu ·em Paris, nó dia Iode

Junho de 1796. Foi um físico; ma
temático, e engenheiro que deu
o primeiro modelo teórico de su

cesso sobre as máquinas térmicas,
o ciclo de Carnot, e apresentou
os fundamentos da segunda lei
da termodinâmica. Seus diversos
interesses incluíram um leque de

pesquisas e estudos, na matemá

tica' reforma tributária, desenvol
vimento industrial e até mesmo

belas-artes. No ano de 1824, publi
cou sua obra (única em sua vida):
Reflexões sobre Potência Motriz
do Fogo e Máquinas Próprias para
Aumentar essa Potência. Carnot
iniciou sua investigação sobre as

propriedades dos gases, em espe
cial a relação entre pressão e tem

peratura, em 1831. Em 1832, morre
subitamente de cólera. Apesar de
quase todas suas coisas terem sido
incineradas - como era de costu

me da época - parte de suas anota

ções escaparam à destruição. Essas
anotaçõesmostram que SadiCamot
havia chegado à ideia de que, essen
cialmente, calor era trabalho, cuja
forma fora alterada. Por essa, Nicolas
Leonard é, por excelência, conside
rado o fundador da Termodinâmica

--: ciência que afirma ser impossível
a energia desaparecer, mas'apenas
a possibilidade da energia se alterar
de uma forma para outra.

Carnot foi físico,
matemático e

engenheiro
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Noite do barroco
ach, Telemann, Vivaldi, Corelli e Han
del vão ecoar no próximo domingo, às
19h, do Centro Cultural de Jaraguá do
Sul. É o Grupo de Câmara daSociedade
Cultura Artística (Scar), que retoma ao

palco do Pequeno Teatro para apresen
.

tar urn espetáculo dedicado inteiramente à música
barroca. O repertório apresentará obras consagradas
trazendo sonoridades pouco comuns aos ouvidos
modernos, repleta de elementos que inspiraram a'

música como ela é conhecida hoje.
De acordo com o diretor artístico do Grupo de

Câmara,AnandAlmeida, após dois anos de intensiva
atividade musical concentrada em repertórios lati
no-americanos, temas de filmes, pop e rock, o gru
po encara o desafio de voltar aos pilares da música
erudita ocidental. ''A música barroca é fundamental
na formação do músico contemporâneo, não só pe
los aspectos estéticos, históricos e virtuosísticos, mas
também por ser urn dos pontos de partida para todas
asmanifestações artísticas que se sucederam", conta.

Para auxiliar nos processos de pesquisa e inter

pretação das obras, o grupo recebe como convida
do especial o violinista Luiz Henrique Fiaminghi,
especialista em violino e arte barroca e professor
da Faculdade de Música da Udesc, em Florianópo
lis. Fiaminghi, assume o posto de spalla e maestro

no concerto, e tem realizado trabalhos de leitura
das obras junto ao grupo.

Segundo Anand, o que toma mais desafiador a

I Serviço
O quê: Concerto de música barroca com o

Grupo de Câmara da Scar
Quando: 3 de junho, domingo .:
Horário: 19h
Onde: Centro Cultural da Scar, em Jara
guá do Sul (Rua Jorge Cznierwicz, ao
lado do Cejas)
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Informações: telefone 3275-2477 ou

e-mail camerata.scar@gmail.com

Programa
Telemann - Kleine Suite

.

Vivaldi - Concerto pi flauta "II Cardellino"
Corelli - Concerto Grosso op. 6 n. 7
Handel - Concerto Grosso op. 6 n. 9
Bach - Suíte n. 2 BWV 1067 e

Suíte n. 3 BWV 1068

interpretação de obras deste período é o fato de não
haver gravações da época. 'Assim, é preciso decodifi
car urna escrita por vezes abstrata, trazer à vida urna
música que já estavamorta", explica.

Daí a importância de estudar o período: para a

violinista Maraike Klimmek Marschall, que integra a

orquestra, o trabalho prático realizado com o auxílio
de Fíamínghí, tem permitido aosmúsicos compreen
derem de maneira mais aprofundada o estilo barro
co. "Desta forma, acredito eu.ficamais fácil entender
e transmitir o que está escrito na partitura", afirma.

Além de Píamínghí., o concerto. também terá
como convidado o flautista Leandro Gaertner, que irá
interpretar duas famosas obras para flauta do perío
do: "TI Cardellino", deVivaldi, e a "Suíte n. 2", de Bach.

Expectativas

Após tanta dedicação, o grupo espera alcançar
um bom público para o primeiro grande concerto

do ano em sua cidade natal. "Apesar dos desafios
técnicos, a orquestra tem mostrado que com estu

do e dedicação é possível fazer boamúsica, diverti
da e agradável, tanto para quem toca, quanto para
quem ouve", diz Anand.

"Acredito que as pessoas que irão assistir, vão se

surpreender, pois é um repertório incomum, mas
bastante interessante. Espero quemuitos saiam do
concerto e procurem conhecer mais a respeito da
música barroca", complementa Maraike.

SCARIDIVULGAÇÃO

TALENTOS Grupo de Câmara da Sociedade Cultura Artística vai destacar
obras de Bach, Talemann, Vivaldi e Hander no Pequeno Teatro da Scar

De volta aos pilares
da música erudita

ocidental, Grupo de
Câmara da SCAR se

apresenta domingo
Músicos convidados

Luiz Henrique Fiaminghi, é doutor em música

pela Unicamp, e especializou em interpretação de
música barroca e violino barroco na Holanda. Possui

especialização em Cultura e Arte Barroca pelo Insti
tuto de FilosofiaArtes e Cultura da Ufop. É graduado
em composição pelaUnicamp e bacharel em violino

pela Unesp. Atua como professor na Faculdade de
Música da Udesc, foi fundador do Trio Carcoarco e é
diretor do grupoAnima, com quem gravou, produziu
e dirigiu seis CDs, urn DVD e inúmeras
turnês nacionais e internacionais.

Leandro Gaertner é mestre

em música pela UFPR e espe
cialista em Educação Musical
pela Embap. É bacharel em
flauta transversal e estudou
flauta na École Normale de

Musique de Paris - ENMP.
Atuou como músico da

Orquestra de Câmara de
Blurnenau, Orquestra Fi
larmônica de Jaraguá do Sul
e Camerata Florianópolis,
além de diversos grupos em

Curitiba, Recife e Paris. Atu
almente realiza Doutorado em

Música eMusicologianaUniversité
Paris - Sorbonne.

105 FM. A rádio
•

que mais pega no
norte catarinense.
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Daiana Constantino'
2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Comissão Mista deve apreciar
alterações no Código Florestal

Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
acredita na recuperação do proje

to do novo Código Florestal, tal como
_

foi aprovado pela maioria dos senadores.

Segundo o senador catarinense, os vetos
da presidente Dilma Rousseff ao projeto
aprovado na Câmara dos Deputados res

tabelecem a produção sustentável e favo
recem praticamente 95% dos agricultores
- uma de suas maiores preocupações.

Luiz Henrique deve presidir a Sessão
Deliberativa que instalará na próxima
terça-feira, dia 5, a Comissão Mista for
mada por 52 parlamentares (senadores e

deputados titulares e suplentes) de todos
os partidos - para apreciar as alterações
do governo ao novo Código Florestal. Na

ocasião, serão eleitos o presidente, o re

lator e o revisor que conduzirão os traba
lhos de elaboração do novo projeto.

Mesmo com as mais de cem emen

das já apresentadas ao novo projeto e

contando com algumas resistências, o pe
emedebista confia no diálogo, no consen

so e na convergência dos parlamentares
- indispensáveis para a aprovação do novo
texto pelamaioria daComissão Mista e pe
los plenários do Senado e da Câmara.

Ao elogiar os vetos da-presidente ao

projeto da Câmara, o senador asseg�rou
que a conduta de Dilma Rousseff contri
buirámuito para que prevaleça o enten

dimento dos parlamentares na elabora

ção do novo texto do Código Florestal.

FABIO MOREIRA

statuto dos
Serl1idolljes
O presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos de Iaraguá
do Sul e Região (Sinsep), Luiz
Ortiz Primo, aguarda o retorno

de Cecília Konell à Prefeitura

para tratar sobre o projeto que
prevê a reforma do Estatuto
dos Servidores Municipais.
A proposta foi retirada da
Câmara amando do prefeito
em exercício Irineu Pasold.
Ele alegou que amatéria
não pode ser votada devido
às restrições da legislação
eleitoral. O líder sindical tem
entendimento diferente e

defende a apreciação do texto
ainda este ano.

Defensoria deve- voltar
Após a Justiça Federal determinar a retomada do serviço
da defensoria dativa em Santa Catarina, especialmente
em Joinville, oMinistério Público Federal (MPF) ajuizou
ação civil pública, com pedido de liminar, a fim de

exigir que a Ordem dosAdvogados do Brasil (OAB/SC)
e o governo de Santa Catarina também mantenham
o serviço de defensoria dativa, especificamente na
subseção judiciária de Iaraguá do Sul. A ação pede que
o atendimento seja realizado até o final do prazo de 12
meses estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para
a criação da Defensoria Pública. Desde abril, a OAB de

Jaraguá do Sul suspendeu o serviço. Mas para o MPF, o
problema da dívida de R$ 95 milhões do governo com
os advogados no Estado não pode ser empecilho à

prestação do serviço, já que, se a OAB tem um crédito
com o Estado, ele deve ser .cobrado pelas vias legais.

Seminário
No sábado, às 13h, no Hotel
Itajara, de Jaraguá do Sul,
acontece o Seminário de

Formação Política, oferecido
pelo PPS. A participação é

gratuita e a inscrição pode
ser feita na hora.
"

A espera
Os partidos da base aliada da
atual administração devem?"
se reunir com a presidente
do PSD, Cecília Konell, após
o dia 6 de junho, quando
ela retomar as atividades no
Executivo.

MARCELE GOUCHE

PSD na região
Um dos fundadores do PSD em

Iaraguá do Sul, Ivo Konell visitou
ontem as lideranças do partido em

Schroeder. Konell deu total apoio
à possível coligação da sigla com
o Pp, do prefeito FelipeVoigt, e
PMDB, do atual vice-prefeito,
Luís Aparício Ribas.

Contra o
,

aumento
Até a próxima semana, Renato
dos Santos (DEM) ocupa a

cadeira deValdemarMaser
na Câmara deVereadores
de Massaranduba. E o que
depender do suplente, o
aumento de 45,63% sobre o
salário do prefeito e vice,e 71% a

mais para os secretários não sai
do papel. "Isso não existe, pois
os trabalhadores no geral nunca
chegarão a ganhar algo parecido",
disparou.Amatéria foi retirada
da pauta da sessão de segunda
feira a pedido do vereador José
OrnirRonchi (PP). O progressista

, deve apresentar emendas nos
encontros seguintes.

Licença médica
ValdemarMaser (DEM) se
recupera de uma cirurgia de
catarata e deve retomar as
atividades no Legislativo de
Massaranduba em duas semanas.
No seu lugar está Renato dos
Santos (DEM).
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contato@poracaso.com @poracaso

Fejuca
Anotem aí: a temporada de feijoadas do Ferrazza voltou e segue
àmil. Agora, todo sábado é dia para uma fejuca de primeira, num
dos bares com o atendimento mais caprichado em Jaraguá.

CoacheUa ·BR
I

Notícia quente da semana. O mega festival de música Coachella
está sendo cotado para acontecer no Brasil em 2014. O maior
evento de música dos EUA está previsto para acontecer na nova
Arena Palestra Itália, em São Paulo. Nunca tivemos tantos shows
e tours figurando por aqui. Mais ummotivo para sermos gratos
à revolução que o compartilhamento de arquivos na Internet
causou. Com a venda de CDs em baixa, os artistas agora têm
mais é que botar o pé nos palcos.

No Por Acaso V6
Não coube espaço para comentar ontem: um dos destaques
do blog novo é a integração completa com o Facebook. Entre
as funções disponíveis, é possível salvar as fotos das coberturas
direto do site em seu álbum na rede social. Shaw, hein?

Os 10 de
•

aarms

Atenção amantes da cerveja. A
Stannis lançou promoção para
escolher os 10 cidadãos que
integrarão o júri popular de
escolha da nova receita de cerveja
Lager que querem lançar. Serão
três receitas postas à prova de

degustação, em evento no dia
9 de junho, no Sacramentum
Pub. Momento histórico, a que
for escolhida passará a ser um

dos carros-chefe damarca. Quer participar? Mande email para
contato@poracaso.com com seu nome completo e telefone.
O resultado será divulgado na próxima sexta.

T

(( Não importa o que eu
tenha feito ou aonde tenha

chego, ainda não me
tornei tão legal quanto um
daqueles caras da 5a série. ,,

Ventania
Preparem seus

cogumelos.
Alguns teasers
soltos pelaweb
indicam que
no próximo
dia 23, o
visionário,
poeta do
asfalto e

maluco

banguela
Ventania vem
com sua banda

para evento no

Espaço Oca.
A visita deve-se à tour de apresentação
de seu último álbum "Só para Loucos" -

.

título muito apropriado, aliás.

CHAN

Galera top dá. Fenpar brindando
a entregà do seu primeiro

empreendimento, o Imperialis
.'

..
'

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

Madalena Cozinha: Õtima culinária
eambiente agradáveLSaéramentunz

Pub: Boa variedade
de cervejas eambiente
descontraido.
BardoVavá
(Baependit:Õumo
atendimento.

Guilherme
Kuhn, 23 anos,
contador

Enem2012
Foi nesta segunda que abriram as inscrições para
o Enem 2012, pegaram? O prazo vai até o dia 15 de
junho. As provas, além de avaliar o desempenho dos
alunos do ensino médio, também valem ingresso em
faculdades públicas e privadas do Brasil. As avaliações
serão nos dias 3 e 4 de novembro. Faça as inscrições
pela URL bit.ly/�Vdh89.

DIEGO LUIS JARSCHEL

PaulaWulf e Dayana Dahmer, as
garotas do staff do London Pub ........

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

Hoje
• 22h - Sacra-Feira / Show comVíní e Dudu

! I

tocru: Sacramentum Puh 147 88321524
I

Dom� "

.i"�2b.,;.,p;ago(le e Sertanejo"'1 Show�f?m Gru�b Azal1ação e
AllariDiaZ
Local: London Pub 1473055 0065

"'I
,

·'i � I'
T

-

. .'" ,I, 'fi,.! ;�'r I
'

_",
) .' II

",.'
.
'. '

:
,"i

"

_

,'o

J,

CONTATOS e olllRAS OPÇOES: Arriba:Mexican Bar- 33711160 1ConfrariadoChurrasco-3215 1449/OMTPub - 9f:J77 1247 IEspaçGóca - 3370 9160 / FuelUVing RestaurantE! ;'3376 4822
LondonPub-30553065/Ucoleria-30540855/MadaIenaChoppeCozinha-30553059/MoYingUp-9966669 1 IMrBeef-96082166/PatuáMuslc-3055 <:J0611
RoomMusic&ArIs- 9654 1373/SaaamentumPub-88321524/TheWayOub-8433 00831QpperFIoQr- 96444767/VillaRestauranteeChoperia- 32751277

,",
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Vai perder'!
7\ To próximo dia 12, o desco-
1 V lado restaurante Kantan,
vai receber uma decoração im- .

par: a casa será iluminada a luz
de velas, flores do campo e terá
o acompanhamento de uma

trilha sonora todinha especial.
Será uma noite memorávelpara
quem quiser celebrar em grande
estilo oDia dosNamorados.

R. Ht!go Braun, 44 - centro
www.kayroshotel.com.t)(

3370-3242 Moa Gonçalves
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LINDAS CamiIa Franzner Donath e Gabriela
Rozza, lindas, conferindo a The Way

ARQUIVO PESSOAL

M1L.'VI'v.
Caio Pereira,
que veio do
Maranhão

para defender
o basquete
jaraguaense,
completa 17

anos hoje

I

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO
�
$,

A escolho perfeita

Poker
Para os que curtem o

poker, no próximo dia 6 de

junho, a partir das 19h30,
vai rolar no Beira Rio
Clube de Campo, o Special
Tournament. A promoção é
da Associação jaraguaense
de Texas Hold'em. Mais

informações através do
telefone 9164-5055.

Em alta
Miro Maba está mais
feliz que ganso novo na

lagoa. Toda a felicidade do

amigo é porque os irmãos,
inclusive Jair Maba, o Ico,
que é avesso aàpolítica,
sinalizaram apoio a sua

campanha a vereador.
Como diz o ditado: "Se
a família vota é meio
caminho andado".

INAUGURAÇÃO O casal do bem Marcio

Menegotti e Mônica Menegotti Schiink.e
em noite de inauguração

BALADA
Ricardo

Rocha, os
casais Zeca
e Eliane

Raussis,
Ivanor e
Glauce

Rozza,
conferindo
as baladas
da moda

Bomba!
Não dêemmuita bola, mas já
entrou em temporada de pleno
uso o inesgotável 'saco demalda
des' dos políticos, com acusações
para todo gosto, lá e cá, no vale
tudo por um lugar sob o sol do
Equador, no final das contas.

Leitor do dia
, o leitora fiel de hoje é a

podóloga Zita Piccinini
Francener, que aliás inaugura
hoje seu consultório e sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeumesmo!

Niver
O bem lançado EvanioWylyan
Prestini, da Romitex, para
celebrar em grande estilo o seu

aniversário, dia 26 de maio,
reuniu na sua residência, no
último sábado, toda a sua

tribo. Parabéns, amigo!

Senhor do sono
Muito interessante a

matéria naRevista Nossa,
edição de junho, do médico
otorrinolaringologistá Ricardo
Puff, sobre o tratamento de
roncos, apneia e distúrbios do
sono. Leitura imperdível!

moagoncalves@netuno.com.br

Lembrete
A pedido, cito hojeMário Quintana.
"A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.

Quando se vê, já são seis horas!

Quando se vê, já é sexta-feira ...

Quando se vê, já terminou o ano ...

Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê já se passaram 50 anos!

Agora é tarde demais para ser reprovado.
Se me fosse dado, um dia, outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando, pelo caminho,
a casca dourada e inútil das horas.
Desta forma, eu digo:
Não deixe de fazer algo que gosta, devido à falta de tempo,
pois a única falta que terá, será desse tempo que infelizmente
não voltará mais. '

Abaixo-assinado
o pessoal que mora na rua Quintino Bocaiúva e na avo

Marechal Deodoro da Fonseca, mais precisamente no
Calçadão da Marechal, está irritadíssimo com a galera .

que transita em seus carros com o som no último volume,
principalmente nos fins de semana e à noite. Tanto é que
está circulando um abaixo-assinado entre os moradores, e
em poucos dias já foram coletadas mais de 400 assinaturas.
O manifesto será entregue para o comando da Polícia
Militar e o Ministério Público. Vem bafafá por aí.

Humor
Cabeça deAlfinete
Joãozinho chega em prantos da escola:
- Mamãe, mamãe!
- O que foi meu filho?
- Os outros meninos ... SnifL. Ficam me chamando de cabeção!
Buuáááá ...

.

- Não ligue para eles, meu filho! - consola amãe.
- Mas é todo dia, mamãe! Não aguento mais!
- Então, por que você não corre atrás deles e reclama com eles?
- É que eles entram em umas ruas tão estreitas ...

Via Jacaré Bangue a
'Homem-banana' no Canadá protesta pela educação
e acaba sendo preso.' Protesto ocorreu na noite desta

segunda-feira, em Quebec, no Canadá. Figura inusitada
usou uma banana de verdade para apontar contra
policiais." O B2 pagou a fiança, agora o B 1 aguarda o

julgamento em liberdade. Onde estão os pagodeiras
fantasiados 'de gorilas quando se precisa deles?

v� pode até me empurrar
demo penhasco que eu vou
dizer: - E daí? Eu adoro voar.

Clarice Lispector

Sapato de prego
A notinha "Humor", na coluna
de ontem, não agradou alguns
leitores, inclusive osmeus

amigos gaúchos, Tato Branco,
Fred Fabres e CésarGaúcho,
do Califórnia Lanches. Do
outro lado, como são pessoas
inteligentes e espirituosas,
entenderam a brincadeira. Já
dizia dona Nana, aos 103 anos:
"Não paramos de brincar porque
envelhecemos,envelhecemos
porque paramos de brincar."

.. .No sáQado{ a part,it"
dãS l1n,!'rola:naAABB,"
emJaraguá do Sul, a,

.

tradicional Feijoada
4�,Liofls#"qlu�� l.arag

�

Cidade Inâustrzal.

• Dia 23dejunho, ,

rzQtJrêmitJ /Esportivo ." ,

luventus, acontece a 1 a

Stammtisch do clube.

, .?Com essa, fiü!

l

. A Associação Beneficente Novo Amanhã é uma
entidade sem fins lucrativos, fundada em 14 de
setembro de 1998. com sua Comunidade
Terapêutica localizada na Estrada Geral Aurora,
bairro Rio Cerro ti, no município de Jaraguá do Sul,
SC.
O maior objetivo do "Novo Amanhã" é o de orientar,
prevenir, reabilitar e ressocializar o dependente de
álcool e outras drogas, bem como orientar os

familiares em particular e a sociedade em geral.
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CABANACULT

Ainda não tem datanem local, masmuito em breve vai rolar "NotreDame, a Festa", paramatar asaudade domaior ícone
davida noturna jaraguaense, aBoate Notre Dame do Mestre César Silva, o cara que começou tudo. Falar da noite de Iaraguá
e não falar deNotre Dame e de César Silva, seriaum pecadomortal. Por isso, o Cabana Cult , DjMarcelo Luís, Cláudia
Regina,Mara K1itzke,VrniWodzinski, Paulo K1itzke, ZequinhaSchmidt, GilmaraMenel,Wanderlei Spézia, e vários outros
notredamianos que, com certeza, estou esquecendo aqui, irão se reunir para colocar em prática essa ideia. A proposta surgiu
depois que postarmos algumas fotos da época daNotre no Facebook. Para nosso espanto tiveremmuitos comentários
saudosistas. Depois de um papo com o DjMarcelo Luís, que comandou durantemuito tempo as pick ups da casa e a vontade
veio a tona Estamos entrando em contato com algumas dessas pessoas citadas acima para então formatar a festa, escolher
local, data, atrações. Mas vou dizer uma coisa: é pramuito breve, mesmo. Aguardem! O bagulho vai ser louquíssimo.

CristianoJunkes emmomento

artístico cultural eú1ico.
Cantamuito!Em breve

vocês poderão c;onferir essa

apresentação em vídeo no blog
doCabanaCult!Aguardem.

O Sesc, apoiador da Feira do Livro
de Iaraguá do Sul, transporta sua
atividade cultural de hoje e, amanhã,
para a praçaÂngelo Piazera. A
contação de histórias "Baião de

Dois", de São Bento do Sul, presta
uma homenagem ao nordeste.

Propõe um passeio pela cultura
popular de nosso País. Em cena os

personagens Cícero e Geraldinho,
dois cabras da peste que estão em
peregrinação pelo Brasil, com intuito
de fugir da fome e da seca (que vira
emexe assola o sertão nordestino).

_

Trazem na bagagem a única coisa

que possuem na vida: a sua cultura.
A atração é livre para todos os

públicos e acontece hoje das I9h às
20h e amanhã das I6h às I7h.

Estivemos essa semana visitando a Feira do Livro que
acontece aqui em Iaraguã do Sul, na sua 6° edição e está
instalada atrás do MuseuMunicipal. Livros para todos
os gostos e idades. Uma coisa que chamou a nossa

atenção foram os preços, livros muito baratos, desde
R$ 5,00, vários títulos a R$10. Olha, dá pra fazer a
festa. Se você já tem o habito de ler, é o momento de
você se equipar. Como você ainda não tem esse habito, é a
hora pra começar. É irresistível passear pela feira sem comprar nada.
Tivemos a grata surpresa de encontrar o querido Daniel
Behnke, escritor nativo de Iaraguá, da nova geração
que acaba de lançar o livro DOIS MUNDOS E OUTRAS
CRÔNICAS. Confira o breve papo que tivemos com o

Daniel, no blog do Cabana Cult. Enfim, a Feira do Livro é
uma experiência única.Você não pode deixar de ir.

O Blog do CabanaCult, prepare-se. Teremos novidades para esse próximo
mês de junho. UmPodcast eum programa de culinária, o "Pão ComOvo".
Os dois programas serão produzidos nos estúdios do Cabana e terão a

presença de vários convidados. O humor será o carro chefe dos dois projetos.
Vamos combinar né, tem que rir dessavida atropelada e estressante, Então,
cozinheiros de plantão, preparem-se. Em breve você poderá ser convidado a
participar do "Pão comOvo" no CabanaCult. E, é claro que vamos fazer um
concurso domelhorpão com ovo do Brasil. Aguardem

Na foto da coluna Cabana Cult da

semana·passada, enviada por Carlos
Piske, o nome da banda éApocalipse
e não JS Band, como foi publicada.

Foto enviada pelos fãs e amigos
do queridíssimo Charles
Harnack, nummomento de

profundo estudo musical.

Agenda ,

_--' ..-----_."
..._H"--

{

; AMANIÍÃ
• Dj Edu Schwar�
RoamMusic & Arts - 23h

•Willie HeáthNeal (EUA)

Espaço Oca
- 23h

�

I

I,

l

\
Quer ver sua s�gestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocaban�@gmail.com -:' ,:,.,{,��
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Tempos atrás passei porAmaraji, cida
de da zona canavieira do Nordeste, no

interior do estado de Pernambuco. Existe
lá um subúrbio, formado por quatro ruas
de terra, cheio de casas tão minúscu-
las, que parecem representações de um
mundo compactado. As casas têm portas
de 1,60 metro - quando amedida univer
sal é de 2,10 metros. No centro da cidade,
velhinhos emminiatura se aboletam facil
mente à sombra de uma árvore da praça.
Um deles certamente com menos de 1,50
metro, fica longosminutos estudando um
balcão de bar, até tomar coragem para pe
dir um café. Aproxima-se do copo devagar,
controlando a tremedeira, e despeja ali
todo o açúcar a que tem direito - pois já
é quase hora do almoço. Café ralo e bem
doce: geralmente esta é a primeira refeição
dos que saem de casa de madrugada para
trabalhar. Estão habituados à rotina desde
meninos. Caminham uma ou duas horas
até o canavial, facão em punho, para uma
jornada que é remunerada de acordo com
Õ peso da cana que conseguem cortar.

ovelas

Crônica

Homens-gabiru
Nessa região eles podem ser encontrados
em qualquer fazenda. São conhecidos
como homens-gabiru em alusão aos ratos

que vivem nos depósitos de lixo das metró

poles brasileiras. Mas em comparação, além
de pejorativa, é incorreta: os ratos dos lixões
são assustadoramente grandes, enquanto
eles são antes de tudo homens miúdos, que
não passam de 1,50metros. Poderiam ser

chamados de pigmeus brasileiros - se não

É uma fome ancestral, transmitida
de geração a geração, e que os

achatou na mesma medida em

que os tornou menos exigentes
para sobreviver.

tivessem uma diferença importante em
relação a esses africanos de baixa estatura. -

A diferença de não serem pequenos por
herança genética, mas por causa da fome. É
uma fome ancestral, transmitida de gera
ção a geração, e que os achatou namesma
medida em que os tomoumenos exigentes

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Josué beija Valéria e a pede em casamento. Miriam pensa na notícia

que Priscila deu sobre Rodrigo. Valéria foge da mansão. Rodrigo visita uma

obra com Kléber. Melissa se surpreende ao encontrar Clara e Junior em sua

casa. Laura conta para Gil que vai sair com Henrique e ele tenta disfarçar o
ciúmes. Kléber se esforça para não pensar em Cris. Jair implora para Riba
mar ajudá-lo a ser porteiro do edifício São Jorge. Teresa, Deolinda e Antônio
oferecem suas casas para hospedar Carmem, Zé, Valéria e Josué. Tobias
perdoa Gracinha. Rodrigo se emociona ao ver o exemplar da Cena Contem
porânea com sua história. Fernando faz aulas de tiro ê compra um potente
rifle. Valéria aparece na televisão ameaçando se atirar do Pão de Açúcar e
todos se desesperam. ('

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Chayene sobe ao palco com Michel Teló. Penha comemora as contrata

ções de Elano e Sandro e Ruço fica apreensivo. Walmir reaparece no Borra
lho para cobrar a dívida de Sandro. Sidney alerta Penha para se comportar
no jantar na casa dos Sarmentos. Inácio faz as pazes com Rosário e resolve
levá-Ia para conhecer Romana. Máslova teme que Conrado estrague a chan
ce de se reconciliar com o pai. Lygia avisa a Liara que marcou uma entrevista
de emprego para ela na Galerie. Sarmento sugere que Cida não apareça
no jantar de noivado de Isadora, mas Sônia insiste em colocá-Ia para servir.
Rosário e Romana se conhecem. Penha visita Elano no trabalho e demonstra

gratidão a Lygia por ter ajudado seu irmão. Elano conquista a simpatia de
Sarmento e Conrado demonstra ciúme. Liara consegue a vaga de gerente da
Galerie. Fabian finge ter ficado ofendido com o assédio de Chayene a Michel
Teló e ameaça romper o falso namoro com ela. Tom planeja uma nova cilada
para Chayene. Sandro revolve fugir de Walmir, mas é surpreendido.

AVENIDA BRIlSIL • GLOBO· 21R
Tufão afirma que ajudará Jorginho. Nina garante a Lucinda que vai des

cobrir por que ela protege Carminha. Carminha procura Neide. Muricy se irrita
quando vê Adauto agindo como se fosse empregado da mansão. Suelen diz
que Lúcio é o pai do suposto filho que está esperando e pede dinheiro a ele.
Iran revela para Monalisa que ela vai ser avó. Diógenes não consegue resis
tir a Dolores. Leleco contrata Darkson para testar a fidelidade de Tessália.
Cadinho afirma para Alexia que Ruy não é o homem que ela pensa que seja.
Carminha manda Max falar com Neide. Suelen diz a Darkson que ele é o pai
do seu filho e lhe pede dinheiro. Jorginho vai com Tufão à casa de Neide.

mmsCIlRAS-RECORD-22R
Caio diz a Eneida que ela cometeu um erro ao envolver Manuela em seu

relacionamento. Eneida afirma que está disposta a aceitar Manuela, contan
to que ele não a esconda dela. Martim implora para que Manuela se deite
com ele. Manuela afirma não querer mais levar a vida de garota de programa.
Martim tenta beijá-Ia, mas ela resiste. Manu conta para Martim que foi Décio
quem lhe disse que ele estava morto. Martim promete pegar Décio. Décio diz
a Novais que pode cuidar de Maria. Flávia tenta convencer Gino a sair da sala
de Valéria. Gino pede que Flávia se deite com ele e eles se beijam. Flávia
se afasta e garante que ama o marido. Marina culpa Geraldine e Cláudia por
a terem deixado dormir com Mário. Cláudia garante a Marina que jamais se

apaixonará. Eliza diz a Otávio que encontrará Tavinho. Eliza afirma a Otávio
que não conhece o chefão Big One.Otávio pede a Eliza que o ajude a encon

trar Maria. Novais diz a Eliza que Big 810nd está consciente. Eneida convida
Manuela para almoçar. Caio pede que Manuela o acompanhe no passeio de
iate para homenagear Sônia. Martim fala para Manuela que quer que ela vá
com ele para a fazenda Benaro. Martim aconselha Manuela a aceitar o dinheiro
de Décio. Big Blond manda Novais dar dinheiro para Eliza enviar para a mãe.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

para sobreviver. O corpo dos gabirus, de
estranhamutação, às vezes mostra braços
e pernas atrofiados, a cabeça de tão gran
de, destoa de todo o resto. A expectativa
de vida dos nanicos é tão curta quanto a

sua altura: 50 anos, em média.
Na casa deMaria do Carmo, o marido,
preso a aquela função desde os tempos de
seus pais, prepara a terra para a cana. Tem a

mesma altura do boi que o rodeia no arado.
Os filhos são numerosos, em que nem
todos se tornam nanicos, mas se tudo der
certo, como diz amãe, também vão cortar
cana quando crescerem. "Sempre fui assim
fofinha", fala Maria, que diz não saber ao
certo sua idade. Não temmais que 1,40
metro e também não desconfia que é
nanica. Tanto Maria quanto seumarido se

perdem nas falas. Suas frases são cortadas
e confusas, embaralhadas pelamemória
certamente atrofiada. Generosos, contem
plam os viajantes com um "fé em Padinha

Ciço, que ele lhe guie" - se referindo ao

Padre Cícero, dividendo a única coisa que
realmente possuem de sobra.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Mais dois cães estão à espera de um lar. Um poodle e outra sem

raça dermida foram recolhidos das ruas pelo setor de Zoonoses
da Prefeitura de Jaraguá. e já receberam tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinaç� antirrábica e chipagem para
identificação. Eles são bastante amigáveis. Os interessados devem
entrar em contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275·3268.

Aniversariantes
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Ademir Brüsque
Adriana Volkmann
Angela Bachmann
Breno B. Mohr
Celso Hille
Diana Couto
Elenita Krenke
Flavia C. Engel
Irma Giese Gaedtke
Isaura W. Romão

Itamar Borchdt
luri Junkes
Ivone E. Machado
Jadviga Rincaveski
Jaime Chrast Jr
Jenifer Neumann
Jurandir de Andrade
Leonel R. Schenzinsky
Leonita Ehmke
Luis da Silva
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Luiza Tambozetti
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Marcos F. de Oliveira
Marilene Bertoldi
Mateus Alanço
Odair Schwircoski
Pablo Sjoberg
Paulo Panstein
Rogério da Silva
Sebastiana G. Chaves
Tânia Mara da Silva
Valdecir Draeger
Verediana Luisa Vasel
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Horóscopo
CVl ÁRIES
I

. lute com mais determinação para
realizar seus sonhos e acredite na sua

capacidade. Use a sua criatividade
para superar desafios e obstáculos que
possam surgir no seu caminho neste dia.
Mostre ao par que podem construir um
futuro melhor: Cor. lilás.

TOURO
É tempo de compartilhar: Acredite nas
pessoas e aceite a ajuda sincera que
oferecem a você. Porém, comprometa
se com elas damesma forma e saiba
retribuir o apoio que recebe. Com seu

1U110r, revele seus sonhos e ideais para o
futuro. Cor. branco.

II GÊMEOS
O astral aconselha a manter toda a

concentração em tarefas do cotidiano.
Assim, não dará motivos para que
colegas criem boatos maldosos a seu

respeito. No amor, aposte na discrição
e escolha bem as palavras para evitar
problemas. Cor. tons claros.

� CÂNCER
� No campo profissional, use sua imagina

ção para resolver os problemas. Confie
em sua intuição antes de se envolver
emocionalmente com novas pessoas
que conhecer ao longo do dia. A dois, o
romantismo está em alta! Cor. azul-claro.

n LEÃo
UL No trabalho, cobre mais dos colegas

que deveriam te ajudar. Demonstre seu
amor aos familiares e proteja-os quando
achar necessário, mesmo que isso gere
comentários de gente de fora. No amor,
evite criar problemas. Cor. vinho.

VIRGEM
No campo profissional, não acredite
em tudo o que disserem nem dê
muito crédito às promessas alheias. Em
casa, seja paciente e evite discussões
desnecessárias. Na união, tudo indica

que a pessoa amada não vai economizar
carinhos. Cor. pink.

.n. UBRA
- Mantenha o eqUilíbrio de suas contas e

evite emprestar dinheiro neste dia. Cui
dado ao confiar demais no que os outros
dizem e ceder a chantagens emocionais
em familia. Mas, no contato com a pes
soa amada, aposte na confiança mútua
Cor. vermelho.

m ESCORPIÃO
I I 4 Sua intuição aguçada fará você perceber

quem está a seu favor e quem não está.
Aproveite os momentos em familia para
se divertir. Na paquera, cuidado para
não se apaixonar pela pessoa errada. Se
já tem um par, curta a sensualidade do
momento. Cor. preto.

.." .SAGITÁRIO
)(.

-

Ouça o que os outros andam falando,
reflita e tire as suas próprias conclusões.
Faça pesquisas, aprofunde seus conhe
cimentos, mas evite manifestar as suas
opiniões neste momento. No campo
afetivo, converse bastante com a pessoa
amada. Cor. rosa.

V\_ CAPRiCÓRNIO

".}J No trabalho, é um bom dia para
desenvolver projetos em equipe. Porém,
a sua ambição pode se chocar com a

desorganização dos demais. Entre em
contato com parentes distantes. No
romance, demonstré confiança ou pode
criar discórdias. Cor.-vinho.

;"\ooo'\A AQUÁRIO
;"\ooo'\A O momento é de muita visibilidade na

sua carreira: boas ações o levarão ao
reconhecimento. Aproveite o dia para
resolver pendências financeiras, mas
não deixe a familia em segundo plano.
Dê mais valor ao par: Cor. tons claros.

PEIXES
No ambiente profissional, não convém
se iludir com promessas de sucesso
fácil ou resultados rápidOS. Acredite
em suas capacidades e não dependa
dos outros para cumprir as suas
responsabilidades. A dois, o clima é de

puro romantismo. Cor: verde.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



wwwocorretedopovo.eom.br SEXTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2012 1151 POLÍTICA

t
,

Maioria das siglas
tem rumo definido

II

I
. ,.

População de Guaramirim terá, no mínimo,
três opções de voto para prefeito neste pleito

GUARAMIRIM

Verônica Lemus

Com algunsmartelos já batidos,
Guaramirim é um dos muni

cípios da região com mais defini

ções para a disputamajoritária das
eleições de outubro. Candidato à

reeleição, Nilson Bylaardt (pMDB)
deve concorrer ao lado de alguém
indicado pelo PPS ou PDT.

Segundo o presidente do PPS,
Moacir José Mafra, a legenda irá
"insistir" na indicação de Geraldo
Safanelli para o cargo de vice-pre-

ARQUrvOOCP

.;

ATUAL MANDATARIO
Ao lado do PPS e PDT,
By�dtconcorrer.á

feito, já que oPDT também preten
de emplacar um nome. "Mas nós
temosmais vereadores, somos um
partido maior, por isso a insistên

cia", enfatizaMafra.
Para resolver o impasse, o pre

sidente do PDT, Antônio Ataides
Monteiro, disse que uma pesqui
sa deve ser feita junto à popula
ção para dar opinião acerca dos
nomes que as legendas ambi
cionam indicar. "O PDT tem três
nomes. O do Marcos José Treis, o

,

do Luis Rackbahrt e o do terceiro
ainda está sendo discutido, mas

ARQUrvOOCP

EX",PREFEITO

Dego pretende conquistar
terceiromandato

,.

I
sigla, Élcio Bernardino.

Para concorrer contra o atu

al governo, o cabeça de chapa
do frentão, o presidente do PSD,
Lauro Frõhlich, disse que o grupo
já está definido, e que irá disputar
na majoritária ao lado do pré
candidato a vice Paulo Veloso, do
PSDB. "Juntos nessa aliança es

tão também os partidos PR, PSC,
PSD, PC do B e PTB".

Também na oposição, PT, PP
e DEM vêmmantendo conversa

ções, sobretudo, para definir qual
será o partido cabeça de chapa
e qual deverá abrir mão de seus

pré-candidatos a prefeito e in
dicar um nome a vice. "Fizemos
uma reunião com o PP e, com o

DEM, faremos no dia 11. Em se

guida queremos sentar com os

dois partidos para ver quem vai
abrir mão para quem", disse a

presidente do PT, Maria Inês dos
Santos. A sigla dos trabalhadores

quer lançar o empresário Evaris
to Caviquioli como candidato a

prefeito, depois que Evaldo João
Iunkes, o Pupo, e o vereador Jai
me Teodoro de Ávila desistiram
de concorrer.

III "'"

pOSlçaO

Degoestará
na corrida
Confirmando o papel

de oposição, o presidente
do DEM e também pré
candidato à majoritária, o

ex-prefeito Mário Sérgio
Peixer, disse que as conver

sações estão mais avança
das com PT e Pp, mas não
descartou as demais le

gendas, corno o PSDB.
Também pleiteando o

principal lugar na majoritá
ria, o presidente do Pp, Ade
mir Ma:ffei, disse contar com
o nome do empresário Mau
riciZanghelini para candida
to a prefeito. "Por enquanto,
nenhuma composição está
definida, mas hoje as con

versas estãomais adiantadas
com o PT e PSD também,
mas é conversa verbal, nada
decidido". O partido conti
nua se reunindo ainda com

as outras legendas.

deverá ser o do vereador Caubi
dos Santos Pinheiro".

Em 2011, o PDT participou de
reuniões com mais sete partidos,
formando o grupo que ficou co

nhecido como "frentão", cuja fi
nalidade era lançar candidatos à

majoritária para enfrentar Byla
ardt. "Mas em 14 de março nós
decidimos que deveríamos nos

retirar e a executiva começou a

trabalhar para um apoio ao pre
feito", explicouMonteiro.

Sem intenção de lançar nomes
na majoritária, o PRB já firmou

compromisso para coligar com o

PMDB. "Nós vamos apoiar o pre
feito, e o PMDB pode coligar com
quem quiser que nós estaremos

com eles", declarou o presidente da

ARQUrvOOCP

,

PRE..CANDIDATO
PSD bateu martelo e

Frõhlich é o indicado

MARCELE GOUCHE DIVULGAÇÃO

.;

EDlIPRESARIO

Caviquioü é nome

lançado pelo PT

PEPISTA.,
Mawici é a indicação
da executiva do partido

Resgate histórico

Figuras de eleições passadas continuam no cenário
Em 2008, o atual prefeito Nil

son Bylaardt (pMDB) elegeu-se
pela primeira vez, com 7.551 vo

tos válidos, em um eleitorado, na
época, de 22.145 pessoas, o que re
presenta 39,70% do total de votos.
O peemedebista venceu os candi
datos do PT, Evaldo João Iunkes, o
Pupo, e o candidato na época do

DEM, Lauro Frõhlich,
Na época, o PMDB disputou

pela composição A Hora da Mu

dança, da qual fez parte as legen
das PDT, PMDB e PPS, que de
vem repetir a dose neste ano. Ao
lado do PT, estavam coligadas as

siglas PR, PRB, PSDB e PTB sob o

nome Para Frente Guaramirim. Já

o DEM disputou apenas com o Pp,
pela chapaRenova Guaramirim.

Em 2004, Bylaardt perdeu para
o candidato do antigo PFL (atual
DEM) Mário Sérgio Peixer, que
concorria à reeleição. Peixer ob
teve 7.433 votos, sendo 5.690

para Bylaardt - que disputou
pelo PMDB -, e 3.603 votos para

o candidato do PSDB, Luiz Car
los Mannes. Peixer foi reeleito
ao lado de José Joaquim Fernan

des, do Pp, que pertencia ao PPB

quando amesma dupla disputou
pelaprimeira vez em 2000.

Em 1992 foi aúnicavez em que
a população precisou escolher en
tre apenas dois candidatos. Desde

1982, em que concorreram quatro
candidatos, o número manteve

se o mesmo, com três nomes

disputando namajoritária. Hoje,
Guaramirim possui cinco pré
candidatos, sendo que bateram
o martelo o PMDB e PSD, com
Lauro Frõhlích - mais uma vez

'

tentando a eleição.
.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste

.......
11 ° 19°

Chapecó
......
9° 17°

Frio e sol
Sexta - feira e sábado
uma massa de ar frio
e seco deixa o terripo
estável na maior parte do
Estado, com formação de
nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol e ar
seco no decorrer do dia.

Pequena chance de chuva
isolada. Temperatura
baixa, mínima entre 0°
e 4"C e geada nas áreas
altas do Planalto Sul.

Cínema

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Canoinhas
......
8° 19°

�
Joinville

-r > ......
13° 23°

Jaraguá do Sul
......

� 14° 22°

Joaçaba
......
8° 18°

Blumenau
......
14° 23°

Rio do Sul
......
11° 20°

Lages
......
10° 20°

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

São Joaquim
......
4° 13°

Nublado Chuvoso Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento favorável Sudeste 12km/h Vento favorável

• 12h Vento favorável Sudeste 12km/h em quatro horários

90°10Sudeste 18km/h I(
de possibilidade

Sudeste 11 km/h de chuva.

Criciúma
......
9° 24°

• 15h
• 18h

Vento favorável

Vento favorável

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Homens de Preto 3 - Leg. -14h30,16h40,19h, 21h10
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. -14h, 16h30, 19h, 21h30
• Cine Breithaupt 3
• Os Vingadores - Leg. - 16h, 18h40, 21 h20
• Piratas Pirados - Dub. - 14h1 °

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.

{47) 3371 0277
www.casadaspiscinas.net

SEGUNDA

MíN: 15°C
MÁX: 23°C

AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 24°C

t

DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 27°C

Florianópolis
......
130 21 °

7
Casaco leve é
indispensável

hoje!

Laguna
... ...
17° 220 Florianópolis

• Preamar
• Oh26: 1m
·11h13:1m
• Baixamar
• Oh26: O,2m
• 19h39: O,2m

Imbituba
• Preamar
• Oh49: O,6m
• 12h41: O,6m
• Baixamar
• 6h11: O,1m
·19h11: O,1m

São Francisco do Sul
• Preamar
• 1h26: 1,6m
• 13h02: 1,6m
• Baixamar
• 6h47: O,2m
• 22h04: O,3m

Itajaí
• Preamar
• Oh21: O,9m
• 11h34: 1m
• Baixamar
• 6h21: O,2m
• 19h46: O,2m

CHEIA 4/6

. MINGUANTE 11/6
Tábua

das marés

NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

234 5 6 789HORIZONTAIS
1. Perlodo de tempo de pouca ou nenhuma atividade

seja profissional, de lazer etc.
2. Apaixonar
3. O xis da questão
4. Instituto de Química / Vasta extensão de água sal-

gada
5. O bar caracterlstico da Grã-Bretanha I Dar passos
6. Atraca nele o navio / Chuva pesada
7. Ordenar peremptoriamente
8. Dividir em pedaços qualquer objeto roliço I Inter

jeição que expressa concordância
9. Calcedônia ou quartzina muito compacta I (Ma

tem.) Abreviatura de cosseno
10. A atriz Winits

.

11. Qualquer um dos elementos de um conjunto I
Uma contração de preposlção e advérbio de lugar

12. Sufixo formador de gerúndio / Ter na conta de
13. O neônio f O ator Ramos, do cinema e TV.

III.

II
•
II
•
•

•
II

,.
•

•
..

..

3

4

5

13

7

8

10

VERTICAIS
1. As mulheres nascidas no país africano cuja ca-

pital é Cairo / Uma importante rede norte-ame- 12

ricana de TV
13

2. As iniciais do sambista Nobre / É indicada por
um número

3. Instituto dos Arquitetos do Brasil I Que tem visão
ou compreensão muito limitada

4. Enfado / Sinal acústico de alarme
5. O ponto central de um alvo / Prefixo: grande I O

fim da... folha
6. Indicar o caminho certo / Ávido
7. Utensílio de cozinha usado para crivar / Arma que

consiste num pedaço de pau grosso, mais volu
moso numa das extremidades

8. Cantar melodiosamente como muitos pássaros I
A cantora e compositora Paula, conhecida voca

lista do grupo "Kid Abelha"
9. Preparo que consiste em uma solução aquosa de

açúcar e sal de cozinha, recomendado para pre
venir a desidratação.

-cueseo
OJOS '6 'JeIto! 'reUjJl 'g 'f!A8(3 lOpelvkI '1 'Z2P3 '.JRlOOJ.lO '9 'eH '1xe"W "casow 's
'euollS 'ol1W\f'� 'OP"tOl!8 'Q1l/'& 'apepllueno 'NG '0 'U.� 'sel,dJG3 .� :SIV�lllI]"

'oJlll�l 'ON '&� ""H 'OPN 'll
'uva 'epea 'U 'ana/ueo 'Ot 'son 'xans '6 '91 Etol\i 'S 'lBUlIlUI'L 'WOl 'Sjt!3'9
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Liga Futsal

CSMjPré-Fabricar a
um ponto da vaga

[araguaenses precisam somar um ponto para
avançar e terão quatro jogos para conquistá-lo

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Diz O ditado que "depois da

tempestade, vem a calmaria".
E esta é a sensação experimentada
pelos atletas da CSM/Pré-Fabricar
no momento. Se quinze dias atrás
pairavam dúvidas sobre a classifi

cação da equipe à segunda fase da
ligaFutsal, agora ela é 'quase certa.

Restando quatro jogos para
o término desta primeira fase,
os comandados de Banana ocu

pam a nona colocação, com 20

pontos conquistados em quinze
partidas disputadas. Os dezes-

seis melhores se classificam para
a continuidade da disputa. Para
estar neste grupo, a equipe preci
sa somar apenas um ponto.

E terá quatro tentativas para
isso, sendo duas em casa e duas
fora. No sábado (2), o adver
sário será o São Caetano, (19°),
às 16h, no ABC Paulista. Na se

gunda - feira é a vez de enfrentar
o Corinthians (5°), às 19h30, em
Parque São Jorge.

"Nosso objetivo é vencer o

o São Caetano e encaminhar a

classificação. Para isso, temos que
apresentar o mesmo compro
metimento na parte coletiva. Sa-

bemos que o adversário está em

baixa, mas isso não quer dizer que
a gente já ganhou", analisa o trei
nador. "É o jogo da classificação e

se jogarmos com amesmapegada
dos últimos jogos, sairemos com a

vitória", resume oala Cassiano
Em tratamento no Departa

mento Médico, o pivô Hugo e o

goleiro Cristhian sequer viaja
ram com o grupo. Entre os que
estarão em quadra, Gian (golei
ro), Elisandro (pivô) e Jonas (fixo)
estão pendurados com dois car
tões amarelos.

Equipe enfrenta o

São Caetano (16°)
amanhã, às 16h,
no ABC Paulista

OPORTUNIDADE Com a contusão de Cris,Willian ganha chance no banco

Bicicross

Jaraguaense é quarto noMundial
O biker jaraguaense Felippi

Gonçalves, da Fundação Mu

nicipal de Esportes, comemo

ra um feito e tanto. É o quarto
melhor do mundo na categoria
"Cruiser", na faixa etária de 15 a

16 anos. A façanha foi alcançada
em Birmingham, na Inglater
ra, durante o UCI BMX World

Championship, realizado entre

os dias 24 e 27 de maio.

Gonçalves competiu con-

tra 57 pilotos de todo o plane
ta. Ficou em primeiro lugar nas
três baterias eliminatórias, em

segundo nas quartas de finais e

em terceiro na semifinal. A final
foi vencida pelo norte america
no Cole Tesar. "Larguei na raia

cinco, fiquei em quarto lugar e
subi para terceiro, mas o francês
me passou na última reta, quan
do restavam dezmetros da linha
de chegada', informa.

O atleta também disputou .

a categoria "Boys'; para garotos
de 16 anos, onde terminou em
oitavo. A categoria foi realizada
no sábado (26), com a partici
pação de 114 pilotos. Gonçalves ,

ficou em primeiro nas três bate
rias classifícatórias, colocação
repetida nas oitavas e quartas
de finais. Na semifinal ficou em

quarto e na final obteve o oitavo
melhor desempenho.

\

Juventus

Para agitar o torcedor,
Duas promoções prometem agitar a torcida do Grêmio Es

portivo Juventus. Uma garante acesso ao torcedor em todos os

jogos da equipe no Campeonato Catarinense da Divisão Espe
cial. A outra premiará os torcedores sortudos com duas motos
e três televisores. Para ter acesso gratuito aos jogos, basta o tor

cedor fazer uma assinatura do jornal O Correio do Povo e infor
mar o código "Iuventus" ao atendente, no (47) 2106-1919. Para
concorrer aos prêmios, basta adquirir as rifas na secretaria do
João Marcatto, ao custo de R$ 10 o bilhete; O sorteio será reali
zado pela Loteria Federal do dia 11 de agosto.

DIVULGAÇÃO

Atletismo

EUl terceiro

no Estadual

PRÊMIOS As motos da rifa foram expostas
durante o último jantar com os sócios

Voleibol

Aberto de

[araguá
O Campeonato Aberto de

Voleibol de Jaraguá iniciahoje,
com jogos no Colégio Evan

gélico Iaraguá, A competição
prossegue no sábado e no do

mingo, mas no Colégio Bom

Jesus. Onze equipes femini
nas e seis masculinas partici
pam. do torneio, totalizando
201 atletas. A tabela com os'

horários dos jogos pode ser

acessada no site da FME.

Canoagem
Campeões
em Minas
O Clube de Canoagem

Kentucky enviou representan-
'tes para a segunda etapa da

Copa Brasil de Descida. Em Pi

rapora (MG), a dupla Pomba e

Zangão venceu nas categorias
"RapidRacing"e "DuckDuplo".
Já Wilson e Francis ficaram
com o segundo lugar na "Duck
Misto". As provas foram dispu
tadas nas caudalosas águas do
rio São Francisco.

Aequipe de atletismo femi
nino da FME obteve a terceira

colocação no Campeonato
Catarinense Adulto, realizado
em Itajaí. Os homens fica
ram em sexto. No total, nove
medalhas foram conquista
das. Destaques para os ouros

de Simone Ferraz (nos 800 e

nos 1.S00m) e Miriely Santos
(nos 100m com barreira? e no

salto com vara).

Sesiano

Mulheres

representam
Duas industriárias jaragua

enses estarão nos Jogos Nacio
nais do SESI, que iniciam no

dia 5, em Goiânia. Alessandra
Dias representa aWegno tênis
de mesa, enquanto Elisânge
la Zakrzewski, da Menegot
ti Metalúrgica, participa da

natação. A delegação catari-
, nense será composta por 73,
dos 1,1 mil trabalhadores en

volvidos na disputa. ,
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onto de ista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-Iaede.blogspot.com

Eu acredito que nosso sen

tido mais precioso é a visão do

desejo, a capacidade de ima

ginar a nossa vida da maneira
mais satisfatória possíveL

Trata-se de urna atitude posi
tiva e urn plano de ação. Trata-se
de urn sonho e da capacidade de
tornar este sonho real, alcançáveL

.

Poucos de nós
sabemos o

que queremos.
Pouquíssimos de

nós têm um projeto
estabelecido para
realizar os nossos

anseios.

Poucos de nós sabemos o que
queremos. Pouquíssimos de nós
têm urnprojeto estabelecido para
realizar os nossos anseios. Menos
ainda são os que agem efetiva
mente em prol destes sonhos.

A vida nos ensina a nos pre
pararmos para obter felicidade
e prazer, e propicia técnicas va-

Caminhando nas nuvens
liosas que nos ajudam a perma
necer nessa busca constante.

Analise!
As pessoas verdadeiramente

bem-sucedidas são' aquelas que
se sentem felizes e de bem consi

go mesmas e com a vida que es

colheram. Elas reconhecem que
para se obter o máximo da vida, é
preciso dar o máximo à vida!

Portanto, não economize tem

po, energia, talento, alegria e, prin
cipalmente, coragem e determina

ção para inovar sempre. Deepak
Chopra, médico endocrinologista
e coordenador de estudos sobre te

rapias alternativas, diz o seguinte:
uÉ óbvio que as pessoas sau

dáveis são mais felizes que as do
entes. E vários estudos vêm con

firmando que o inverso também
é verdadeiro: pessoas felizes são
mais saudáveis que as infelizes..
Parece que a felicidade, que nada
mais é do que ter pensamentos
positivos amaior parte do tempo,
provoca alterações químicas no

cérebro, que por sua vez, exercem
efeitos profundamente benéficos
sobre o organismo."

Considere, meu caro leitor!

Eu estava aqui pensando
nurna palavra que pudesse

traduzir o que eu estou sentindo
nesta nova fase da minha vida,
em que estou cada vezmais ativa
e produtiva.

E esta foi a pergunta daminha
terapeuta na sessão após a entre
vista com O Correio do Povo: qual
o sentimento agora, DonaAdelai
de? E, então, eu respondi: 'Feliz,
muito feliz! Sinto-me como urn

pássaro que saiu da gaiola, voan
do e descobrindo novos horizon
tes, não sei nem como explicar,
mas é como se eu estivesse cami
nhando nas nuvens. E estou!'

Doença?Mas que doença? Foi
tudo embora, só penso em es

crever, pesquisar, ler, estudar, me
atualizar e, principalmente, ten
tar ajudar as pessoas com urna.

paiavra de estímulo, de incentivo,
desafiando à busca por urna vida

digna e feliz. .

Qualidade de vida é a palavra
da hora. A fórmula secreta para
a realização dos nossos sonhos

parte da atitude rumo ao objeti
vo já traçado. Nada acontece por
acaso, já diz o ditado.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua Cei. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201-JARAGUADOSUL-SC
Novo TelefonelFax: (47)3274-1700

EDnrnLDElNTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele o artigo 995 do código deNormas da CGJ ISe, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecerpor escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM lNTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 210299/2012 Sacado: AI.JAIR BITTENCOURT DE SOUZA Endereço: RUA CAMPO ALEGRE, 163 - Jàraguá
dei Sul-SC - CEP: 89258-100 Credor: RCF INCORPORADORA ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: NP0025812 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 479,27 Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$24,65 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 424,96 - Juros: R$1,55 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 15,46

Apontamento: 21085112012 Sacado: BOM GUSTARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Endereço: RUAMAXWllHEM 729- -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOPERATIVADECREDITOVALEDO ITAJAI-VlACREDI Portador: BYTECOM
SISTEMAS E SE Espécie: DMI - N° Titulo: 51110003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 184,40 Data para pagamento:
01 de junho de 2012ValorR$23,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 132,00 - Juros: R$ 0,39 Emolumentos: R$11,60
- Publicação edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 210671/2012 Sacado: EDSON JOSE FERREIRA Endereço: RUA BRUNO KITZBERGER 69 - Iaraguá do Sul
SC - CEP: 89254-120 Credor: BANCO PANAMERICANO SIA Portador: - Espécie: CHI - N°Titulo: 000046883893 - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 2.997,62 Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$225,84 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.739,75 - Juros: R$ 202,74 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 210668/2012 Sacado: ELIANE SILVADASILVEIRA Endereço: URUBICI, 57 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89254-
366 Credor: lNFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0170366022
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 216,96 Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$24,07 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 161,67 - Juros: R$ 0,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 210875/2012 Sacado: EUSETE DOS SANTOS Endereço: RUA JOAa BANCKER 197 - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: PAREYMATERlAlS DE CONSTRUCAO LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 37572/002 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 191,40 Data para pagamento: 01 de junho de 2012ValorR$23,40 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 102,35 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$51,45

Apontamento: 210856/2012 Sacado: IDB COMERCIO DE ALIMENTOS Endereço: RUA MAXWILLlAN 594 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89256-000 Credor: NIOSPE COM MAT EL HIDRAUUCa Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 1676.111 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.081,82 Data para pagamento: 01 de junho de 20;r2Valor R$28,22 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.024,69 - Juros: R$ 5,12 Emolumentos: R$ n,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 210898/2012 Sacado: JRVCOSMETlCA aDAME Endereço: RUA JOAO ncoui 166 - Iaraguã do Sul-SC
CEP: 89251-590Credor: COMVARDECOSMETICOSFACECORPO ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 420.230.001
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.483,32 Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$27,39 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.431,77 .; Juros: R$ 4,29 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 210809/2012 Sacado: UON COM. DE MAT. DE CONSTRAO ITDA EPP Endereço: R ALVIN KOCH,1559 -

TRES RIOS DO SUL - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-210 Credor: BANCO COOPERATICO SICREDI SA Portador: MOVIX
INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO Espécie: DMI - N" Titulo: 925/7 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 15.702,98 Data
para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$64,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 15.600,00 - Juros: R$ 41,60
Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 210230/2012 Sacado: LUIZ FELIPE DACOSTA Endereçó: RUARICARDOMARQUi\;IU)T 124 AP 07 - CORU
PA-SC - CEP: 89278-000 Credor: lAUDIR SEBASTlAO NOVACK Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 07092011 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 640,76Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$25,11 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 550,00 - Juros: R$ 2,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$51,45

.
.

Apontamento: 210932/2012 Sacado: TElA') SEIDEL ITDAME Endereço: RUAROBERTO SEIDEL, 310 - CaRUPA-SC - CEP:
89278-000Credor: BELGa BEKAERTARAMES SA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0002399702 - Motivo: falta de pa
gamentoValor:R$ 710,80 Data para pagamento: 01 de junho de 2012Valor R$24,54Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 620,61- Juros: R$l,44Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "Correio do Povo', na data' de 01/06/2012.
Iaraguá do Sul (SC), 01 de junho de 2012.

Tabelionato deProtesto Griesbach
Total de títulos publicados: 10
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FOTOS EDUARDO MONTECINOIDNULGAÇÃO
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CENARlO Adolescente foi assassinada pelo namorado (foto detalhe) dentro da quitinete, no bairro Vieira

Violência

Duasmortes namadrugada
Homem mata a namorada de 16 anos com

. 36 facadas e, depois, é morto à tiros pela PM

JARAGuÁ DO SUL

Nilson Antônio

A vida para a adolescente Aline

rlzapora, de 16 anos, chegou ao
fim de forma trágica namadruga
da de ontem, em laraguá do Sul.A

jovem foi brutalmente assassina

da, com 36 facadas, pelo compa
nheiro Mauro Sérgio Santos Nas

cimento, de 21 anos, após uma

discussão. Ele foi morto logo em

seguidaporpoliciaismilitares, que
foram chamados para atender a

ocorrência. Segundo a Polícia�
litar, ele teria reagido a abordagem
e acabou sendo atingido por seis
tiros. O crime aconteceu na quiti
nete onde o casal morava, na rua
FelistrinoMachado, bairroVieira.

Por volta da Ih damadrugada
de ontem, Daniela Cristina Bor

ba, 24 anos, irmã da vítima, que
mora na quitinete ao lado, ouviu
gritos de socorro. Não conse

guindo entrar na casa pela porta,
ela arrombou a janela do quar
to e viu que Aline estava sendo

agredida a golpes de faca.Ao per
ceber a presença de Daniela, o

agressor partiu em direção a ela,
que fugiu. Daniela se trancou em

casa e chamou a polícia.
Quando chegaram ao local,

os policiais arrombaram a porta
e perceberam que Nascimento
ainda estava sobre a vítima agre
dindo-a. O capitãoAiresVolnei Pi
loneto, do 14° Batalhão de Polícia

Militar disse ·que Nascimento, ao
ver a presença dos policiais, partiu
em direção aos militares empu
nhando a faca. Os agentes tenta
rammobilizar o agressor com um

tiro na mão. Como Nascimento
não se rendeu e continuou a avan

çar sobre os policiais, eles dispara
ram outros cinco tiros para contê
lo. Os disparos atingiram o tórax e

abdômen. Nascimento foi socor
rido e encaminhado ao Hospital
São José. Elemorreu cerca de duas
horas depois. Aline foi encontrada
sem vida pelos policiais.

O capitão Piloneto . diz que
os policiais agiram cumprindo
o dever. "Não existe nada que
possa levantar dúvidas da postu
ra dos agentes", relata. Segundo
ele, a entrada da PM no domici
lio aconteceu pelo fato de haver
uma vítima. Caso contrário não
aconteceria daquela forma.

A faccionista Priscíla Gross, 25
anos, que mora na casa ao lado
onde ocorreu o crime, conta que
Nascimento aparentava ser ciu

mento, mas isso não impedia que
passasse a impressão de tranqüili
dade. Priscila ouviu os pedidos de
socorro davizinhaAline durante a

madrugada. "Quando meu mari
do pensou em ligar para a polícia,
os policiais chegaram", afirmou,
Os corpos deAline eNascimento

foram sepultados em Três Barras,
no Planalto Norte, onde residem
os familiares das duas vitimas. J i

, I

ARMA Faca usada pelo agressor para matar a
garota e aineaçar oos policiais foi apreendida

Casalmorava junto
há dois anos

Aline Zapora, 16, e Mau
ro Sérgio Santos Nascimento,
21, moravam juntos há dois
anos. Aline era natural de
Curitiba e tinha três irmãos.

Ela trabalhava de babá du
rante o dia e, à noite, estudava
no 10 ano do Ensino Médio, na
Escola EstadualAlvino Tribess.
"Ela queria continuar os estu
dos,mas ele não gostava", lem
bra a irmã da vítima, Daniela
Cristina Borba, 24.

Há um ano, os dois tinham
se mudado para a quitinete
localizada no bairro Vieria,

em Iaraguá do Sul. Nascimen
to �ra natural de Canoinhas,
cidade do Planalto Norte ca

tarinense. Ele havia saído do

emprego de uma empresa me

talúrgica há cerca de 15 dias.

SegundoDaniela, Nascimento
não tinha problemas de alcoo
lismo e eraumapessoa calma.A
única característica que chama
va a atenção dela era o ciúme

que ele tinha porAline. "Nunca
me passou pela cabeça que ele
.fosse capaz de fazer uma coisa

dessas", desabafa a irmã da víti
mamorta ontem.

: I I t
,

A notícia do crime foi divulgada, logo no
começo da manhã de ontem, no site do
OCP • WWÚT.ocorreiodopovo.com.br.

"(I I"" IHI<

a. (:� leia

Denúncia de
-

agressoes
Na quarta-feira foram regis-

.

trados seis boletins de ocorrên
cia na Delegacia da Mulher, em
Iaraguá do Sul. Um deles foi de
Aline Zapora, 16 anos. Confor
me a delegada Milena de Fáti
ma Rosa, naquele dia anterior
ao crime, Aline havia relatado

que vinha sofrendo constantes

agressões por parte do compa
nheiroMauro Sérgio Santos Nas
cimento, 21.

A jovem relatou que o casal
discutia, mas nunca procurou a

polícia para fazer a denúncia. A

delegada diz que foram realiza
dos os procedimentos normais

para esse tipo .de caso. Por ser
menor de idade, ela foi enca
minhada ao Conselho Tutelar

para fazer o corpo de delito. Os
exames estavam marcados para
ontem. "Corno não havia regis
tros anteriores das ameaças, não
foi necessário solicitar medida

protetiva de urgência", explica
a delegada. Esses procedimen
tos seriam a retirada do possível
agressor do lar e também a deli

mitação de uma distância míni
ma entre eles.

Esse foi a segunda morte en

volvendo mulher à facadas esse

ano em Jaraguá do Sul. Em abril,
LucineriGonçalves da Silva, 22, foi
morta com dez facadas pelo ex

companheiro, no bairro Estrada
Nova. O agressor foi preso. Desde

janeiro, a Delegacia da Mulher re
gistra 210 boletins de ocorrência
de lesão corporal e ameaça.

Não existe nada

que possa levantar
o

dúvidas sobre
a postura dos

pol�ciais militares
durante a ação.

CAPITÃO Piloneto

elogiou ação dOa PM
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Casa própriamais próxima
Ofertas de imóveis
serão apresentadas
a partir de hoje até

domingo no Parque
Municipal de Eventos

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

Sarnira Hahn

I! oportunidade de sair do alu

.Llguel e comprar a casaprópria
vai ficarmais acessível a partir de
hoje até domingo. o tradicional
Feirão Caixa da Casa Própria é
um facilitador para que o sonho
de muitas famílias jaraguaenses
seja realizado.

A feira, que está na oitava

edição, começa às 16h no pavi
lhão C do Parque Municipal de
Eventos de Iaraguá do Sul e se

estende até às 21h de domingo.
Vantagens como, menor taxa de

juros de financiamentos, prazo
de pagamento estendido e imó
vel financiado em até 100%, são
os atrativos deste ano.

O gerente da Caixa Econô
mica Federal, Valnei Luiz Foppa,
disse que o objetivo da feira é

apresentar para a população os

novos empreendimentos da re-

FABIO MOREIRA

'"

NEGOCIOS Ruggero Sileci, da Sobrosa Construtora, pretende vender na
feira apartamentos com valores de R$ 114 mil a R$ 130 mil, no bairro Hau

gião e proporcionar às famílias
mais facilidade na compra de
imóvel próprio. Ele conta que a

novidade deste ano é variedade
de imóveis e as taxas remodela
das para quem é cliente da Caixa:
'� taxa de juros é amais baixa do
mercado, pode chegar a 4,5% ao

ano dependendo do imóvel e
financiamento", afirma.

f'

A expectativa é superar em
20% o número de visitantes em

relação ao ano passado. Isso re
presenta cerca de oito mil pes
soas. Foppa conta que o evento
teráum total de 1,7mil imóveis
à disposição dos visitantes,
desde apartamentos na planta
até casas de praia e terrenos. Os
valores podem variar de R$ 98

mil aR$ 1 milhão e se destacam

pela boa localização.
Quem quiser sair do Feí

rão com o imóvel próprio,
basta levar identidade, CPF,
e comprovante de renda e

moradia. No local (ruaWalter

Marquardt, na Barra do Rio

Molha) financiamentos serão
simulados.

A estrutura no pavilhão C vai abrigar 23
expositores, entre imobiliárias, construtoras
e empresas ligadas ao setor de construção
civil. O representante da construtora Sobro
sa, de São Paulo, Ruggero Sileci, estará na

feira para vender apartamentos do progra
maMinha Casa, MinhaVida, de um edifício
em construção no bairro Rau. Os valores va
riam: de R$ 114 mil a R$ 130 mil. O imóvel
tem 70% da obras pronta. Do total de 120

apartamentos, 40 foram vendidos. A expec-

tativa para o representante, é que o evento

ajude a encaminhar as vendas dos demais.
Outro projeto da empresa é construir um
edifício no bairro Nereu Ramos, também
no mesmo modelo de financiamento am-:

parado pela Caixa Federal. ''As localizações
desses prédios sãomuito boas. E é um exce

lente investimento. Quem pagarum aparta
mento por R$ 114mil agora, em um ou dois
anos a valorização poderá chegar a R$ 140

mil", avalia Sileci.

Imobiliário

Estrutura terá 23 expositores do raDIO

Vacinação contra ipe

Região tem 24,3mil pessoas que receberam omedicamento
A Campanha de vacinação contra a gri

pe na região termina hoje, mas a expec
tativa é de pouco movimento nos postos
de saúde, já que as metas propostas pelo
Ministério da Saúde foram alcançadas na

semana passada, antes de prorrogado o

prazo. Santa Catarina foi o Estado brasilei
ro com maior cobertura, 86%, e as regiões
catarinenses que registraram mortes este

ano ou em 2011 foram as mais procuradas
pela população. Dos municípios do Vale
do Itapocu, Jaraguá do Sul alcançou 87,8%
do público alvo de 17 mil pessoas, supera
do apenas por Corupá, com cobertura de

88,6%. Schroeder atingiu a meta, mas teve
o menor percentual, de 80,8%, utilizando
1,5 mil doses. Guaramirim e Schroeder re

gistraram 83,3% e 84,7%, respectivamente.

\

A vacina da gripe este ano protege contra

os vírus H1N1, ou "gripe X', H3N2 e In

fluenza B. A campariha começou em 5 de

maio, mesmo dia em que foi registrada
a primeira morte no Estado, em Itajaí, de
uma menina de dois anos. Na terça-feira,
dia 29, um homem de 42 anos faleceu em

Brusque, foi o quinto óbito causado por

.. gr�p�.A em Santa.Catanina ... ,.

DeStiifio

Maisde96
míl eDI ação
As cidades de Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Masssaran

du�a e Schroeder conseguiram
movimentar 96.465 pessoas no
Dia do Desafio. O evento foi
realizado na última terça-feira.
Quase 70 mil foram envolvidas
nas atividades de caminhadas,
pedaladas, ginástica, alonga-

.

mentos, jogos esportivos e dan
ça em Iaraguá do Sul.

Em Guaramirim, 51% da

população praticaram exercí
cios. Masssaranduba e Schro
eder também tiveram uma

boa participação, com 36,9%
e 22,16% dos moradores res

pectivamente, integrados na

iniciativa. Os números foram

divulgados pelas Prefeituras
da região. As quatro cidades da

região estiveram entre as 156
cidades catarinenses que ade
riram ao projeto mundial de
incentivar uma vida mais ativa
e a prática diária de exercícios.

Jaraguá dos Sul conseguiu
mobilizar 48% da população,
enquanto a "concorrente" Ar

raijan, no Panamá, chegou aos

21%. Os 51,4% alcançado por
Guaramirim não superou os

70% da população participante
doDesafio emPerico, emCuba.
A cidade de Buri, em São Pau

lo, -concorría com Schroeder.
O município de Aiuaba, no

Ceará, em disputa direta com
Massaranduba, não havia di

vulgado os resultados até a

noite de ontem.

5.596

3.252

18.096

69.521.
Jaraguá do Sul

* Percentual da população.
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Cápsula e óleo de
Feito à base de coco, o óleo natural.acelera a quelm
tira a fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns qut
o óleo do coco é considerado auxiliar no

emagrecimento quando incluído no cardápio
diário. É rico em substâncias antioxidantes e

apresenta propriedades funcionais, conferindo
diversos benefícios à saúde.
Benefícios do óleo de coco

- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Retarda o envelhecimento
Você encontra o óleo de coco em cápsulas na

Ekilíbrio Farmácia de Manipulação!

EXPERIMENTE TAMBÉM NOSSO CAPPUCCINO

EMAGRECEDOR COM FABULESSI

Fabuless é 100% natural, derivado de óleo de

palma e óleo de aveia, aciona o mecanismo de
controle natural do apetite, atrasando os sinais de

fome que normalmente seriam enviados horas

após a refeição e diminuindo a ingestão alimentar.
Pensando nos dias de frio, onde geralmente
consumimos uma quantidade maior de alimentos,
a Farmácia Ekilíbrio desenvolveu o Cappuccino com

Fabuless, uma maneira inovadora de emagrecer e
controlar a fome nesta época. _

Basta adicionar 1 sachê de Cappuccino com

Fabuless em uma xícara de água ou leite
desnatado quente, além de espantar ..

o frio ajuda também a +\LI8�diminuir a fome. � O

Faça-nos uma visita e

conheça esta novidade!
Consulte seu médico ou

nutricionista

�E.\RADE JARAGUÁ DO
<l'O 8u(.
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas • Fitoterápicos

, .

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

TO ALINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ-

DE DESCONTO
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www.vw.com.br. Promoção valida até 01/06/2012 para veiculas com pintura sólida e custo de frete incluso, IPI reduzido somente para veiculos com motorização até 2.0. Crédito sujeito a

aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201212013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800 770 1926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800770 1935.
'

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeitoIIIÚWOOM

CONCIIi'liIONAttw
Dfi�lclJLQS
A(;IJS.AP�VI

TECNOLOGIA ALEMÃ
Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. www.autoefite.com.br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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