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Com prazo até o dia 5 de julho, siglas trabalham na definição das prioridades para Jaraguá doSul. Mobilidade urbana, assistência social, educação, saúde e gestão pública figuram entre os
principais temas debatidos pelas legendas. O registro deve ser feito no Cartório Eleitoral.
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1\ reportagem fotográfica das páginas 4: e 5 foi uma
r\iorma encontrada pelo jornal b Correio do Povo
para descortinar o ambiente vivido pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários de Jaraguá .do Sul na nobre
função de ajudar a salvar vidas.

O fotógr�p Eduardo Montecíno sugeriu a ideia de
um dia acompanhar o trabalho do Corpo de Bombei
ros desde o início de um plantão. Além de se sentir

I em casa, o que chamou a atenção (lo fotógrafo é que
essas pessoas passam amadiugada ou o dia, em tur
no del2horas, sem r�Gebe{�adap()Ji isso. Trabalham
de forma voluntária.

mais relaxada, como lUI1 bate papo, um jogo de sinuca,
óú assistindo televisão. Mas esse lazer é aparente. Eles
estão sempre atentos a qualquer soar do telefone.

Assim que a emergência aponta, numa rapidez
apurada eles saem a ajudar alguém desconhecido.
Durante esse percurso da central até o local do aci
dente, uma vítima está à espera dessa mão ami

ga. E esses anjos tentam resolver uma situação e

ajudar a fazer a vida a ter mais valor para quem
sofre, Infelizmente convivemos com situações de
acidentes diariamente. Ainda bem 'que contamos
com os bombeiros para isso.

Durante esse percurso da
central até o local do

..ci�ente. 'l:'ma vítima está
à espera dessa mão amiga.

A madrugada do plantão da última sexta-feira,
quando foi feita a matéria, foi considerada calma.

,�uandQnão há;Qoorrências, o grupoplsnronístãprocu-.
ra aliviar a carga do trabalho fazendo alguma atividade

Charge
�so JO!l)IA
t;o��IWlOS
'JUMTOS! SI�L.
QUE Tt<VAL!�J)O
A PE�A/!!

Do leitor

Por que namorar?

QDia dos Namorados, nos

leva a questionar o propó
sito do namoro. A dúvida quan
to aos conceitos que sustentam

esta etapa preparatória da vida
humana têm gerado um de

samparo afetivo e moral. Sem
considerar as particularidades
de cada casal, poderíamos iden
tificar como causa primeira, do
fracasso dos relacionamentos, o
desconhecimento da verdadei
ra finalidade da existência do
homem e damulher.

Uma enquete realizadanuma
conceituada revista científica de-

<
monstrou que 63% dos entrevís-
tados acreditam que o ser huma
no é naturalmente poligâmico.
Talvez em sua natureza primitiva
sim, ou seja, seu instinto, que tem
a finalidade primordial de buscar
a perpetuação física. Contudo,
enclausurar o amplo espectro
de possibilidades humanas no

resumido objetivo de reprodu
ção, seria negar a capacidade de

conhecer, sentir e criar dos seres

humanos.

Amparado nessas reflexões, o
relacionamento humano pode
ria elevar-se a uma categoria de

experiências infinitamente supe
riores à reprodução e satisfação
de prazeres fugazes, que tão pe
quenos são frente às realizações
do espírito. Não se trata de um

conceito moral, mas de algo vivo
no coração daqueles que já vive
ram tal experiência.

Por vezes, acredita-se que a

única forma de amar é amar ce

gamente. Isso seria desconhecer

completamente a função da vida
a dois. Esta convivência não se

resume unicamente em apontar
defeitos e falhas, mas assinalar-lhe
as alternativas para que possa de
senvolver omelhor de suas possi
bilidades, sem esquecer de estar

disposto a aprender também. '

Alexandre Cardoso Vieira,
estudante de Logoso6a

Compartilhe a sua Opillião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
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Osmoralistas

Omeu horóscopo do dia dizia o seguinte: - '�os
moralistas de plantão você deve reagir com

indiferença, tornando-os, assim, irrelevantes em

seu caminho. Tudo que essas pessoas pretendem,
sempre cheias de bom senso, é que você sinta cul
pa por ser você quem é ..." Discordei gravemerite. E
olhe que vivo elogiando o "astrólogo" que escreve

estas linhas, o Oscar Quiroga. Mas é claro, não vou
brigar com ele, discordar é apenas não concordar.
Vou continuar a lê-lo, por curiosidade, não mais. O
cara passa boas mensagen§, inclusive esta, a de que
discordei. E vou explicar.

O que é um moralista? É alguém afeito à moral,
conjunto de regras universalmente aceitas e sem as

quais a sociedade não sobrevive. Os que andam fora
dos trilhos não gostam, é claro, de quem os puxa pe
las orelhas. Mas sem osmoralistas, pais, professores,
gente decente e de todo tipo, não sobreviveríamos
nesta selva de maldades que atende pelo nome de
sociedade "humana".

Claro que não gostamos que nos puxem as ore

lhas, mas o que faz uma pessoa sensata diante de
uma crítica, de uma admoestação? Para e avalia. Se
houver procedência na crítica, corrige-se. Se não o

fizer será um estúpido, ele ou ela. Se a crítica não
tiver'procedência, não se justificar, a pessoa dá de
ombros e vai em frente.

Mas os ordinários, maioria absoluta sobre o pla
neta, não gostam de pregaçõesmorais, de códigos de
conduta, ficam furiosos. Como ficam furiosos os es
túpidos que se dizem crentes diante de alguém que
lhes critica a religião deles.A irritação vem do fato de
que no fundo, no fundo eles também não creem nas

"verdades" das religiões a que seguem. Ter fé da boca.
para fora é fácil; as ações, todavia, desmentem as pes-

soas. E o moralista diz isso, na cara dos crentes, Sem
os moralistas a vida seria só de flechadas, não have
ria os bálsamos da verdade... Ah, esquecia, verdades
também são flechadas. Que vivam osmoralistas!

Hipocrisias
Hoje, com essa história do politicamente cor

reto, que é a hipocrisia de aceitar dos outros todos
os erros e não criticá-los como erros, as pessoas vi
vem no mundo da mentira. O que está errado tem
que ser gritado que está errado, e o meu direito de
não gostar disto ou daquilo tem que ser respeita
do. Dia destes me perguntaram se tenho precon
ceitos. Respondi que tenho todos emais um. Mais
um? Sim, o que vai ser criado...

Ela
A "moça" estava apresentando notícias naGlo

boNews vestindo um tomara-que-caia. Comple
tamente impróprio, sem noção a "moça". Quem
faz televisão tem que ter um radar de bom senso,
cuidados pessoais máximos, discrição e seriedade
são indispensáveis. De sorrisinhos fáceis e falsos
estamos todos até aqui...

Falta dizer
Seu trabalho atual está aborrecido, monótono, o

chefe é um porre e você não vê um horizonte enso

larado?Discretamente, levante-se da cadeira, procu
re outro emprego e depois de achá-lo, só depois de
achá-lo, peça demissão. Nada pior na vida que estar
infeliz no trabalho. Só não peça demissão sem antes

'

ter outra "cadeira" onde sentar... Faça tudo sem alar
des nem pistas.

,
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estão oferecendo o

parcelamento em até
48 vezes das compras
realizadas em lojas.
Trata-se de mais uma
iniciativa para levar
a nova classe média
a comprarmais e

assim movimentar a
economia. Resta saber
as conseqüências. Não'
existe almoço de graça
e a conta vai continuar

chega�'do todo mês.
"
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•

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Milho
Importante não só para a alimentação de

animais, este cereal também tem presença
garantida na mesa da população e, o Brasil
em 2012 deverá colher uma safra recorde de
acordo com a Conab. A expectativa é de que a

safra chegue a 67,8 milhões de toneladas con
tra 57,4milhões de toneladas no ciclo anterior.
Desta forma, o milho - depois de muitos anos
- terá uma safra superior à da soja que enfren
tou diversos problemas climáticos.

Florisa na

Expo 2012
Participará na Expo, esta
renomada floricultura, que
estánomercado há 21 anos,
sendo que sua atuação
vaimuito além de flores
e arranjos. Comercializa
também folhagens, árvores
frutíferas, ornamentais,
flores artificiais, jardinagem,
móveis demadeira e

cachepots, tomando-se
assim referência em no

segmento.

MARCELE GOUCHE

Intervenção
bancária
A intervenção do Banco
Central no Banco Cruzeiro
do Sul- assim como outras

f' intervençõesmais oumenos
recentes - passa quase
desapereebida Isto se devé J't

ao graude regulação que evita
queumbancotragapr�uúos
para correntistas deboa fé.
Em caso de descumprimento
das regras do sistema

financeiro, o Banco
Centralpode determinar a
sumária intervenção e até
a liquidação de qualquer
casabancária

.JI' •

enerlCO X marca

Uma pesquisa conduzida pelo Procon de São Paulo

encontrou diferenças de preço entre produtos
genéricos e de marca de até 28 vezes. Embora esta

seja o caso extremo, o fato é que os produtos de
'hlarca são realmerttemuito êaros. ,i.

Descendo a ladeira
o boletim Focus do Banco Central apresenta a

mais recente estimativa do mercado para o PIB

deste ano que sofreu significativa redução, passando
de 2,99% para 2,72%. O mercado está refletindo os

números conhecidos até, o momento que tornam

ameta do governo pouco mais que uma ficção.

DUPLASENA

SORTEIO N° 1079

Primeiro Sorteio

09 - 10 - 12 - 15 - 17 - 39

Segundo Sorteio
05 - 06 - 13 - 30 - 43 - 47

, CÂMBIO

l�o�:ng )1i:�"�LQ!ff,�,,S

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04665

1 ° 64.503 600.000,00
2° 43.640 12.000,00
3° 25.273 9.000,00
4° 34.833 7.398,00
5° 04.889 6.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 04/2012 - FAS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 13/2012-FAS-
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação do Profissional Psicopedagogo, para prestação
de serviço a fim de atender a demanda do Projeto RECONSTRUINDO

ESTÓRIAS que constitui-se numa atividade vinculada ao Serviço de

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da
Secretaria de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Schroeder/SC

www.ocorreiodopovo.com.br

Supermercados
De acordo com informações
divulgadas pelaAbras, era esperada
a desaceleração nas vendas dos
supermercados no mês de maio.
Isto se deve a um processo de

acomodação depois de uma
_

expansão nos primeiros três meses
do ano. No mês passado as vendas
foram praticamente iguais as do
mês de abril do ano passado.

Expogestão 2012
Esta feira de produtos, serviços
e soluções empresariais que
acontece em Joinville, terá este

ano um reforço na geração de

oportunidades de negócios
com a montagem por parte do
Sebrae de um estante. Busca

se complementar as palestras e

workshops com oportunidades
mais imediatas de negócios.

o Brasil e a
. -

Inovaçao
Longe do desenvolvimento e

manufatora de produtos e serviços
inovadores, o Brasil está perdendo
a corrida até para os outros Brics.

Uma vez que as commodities estão

com ótimos preços, as exportações
estão crescendo e não parece
necessário buscar outros caminhos.
Ao que tudo indica a, "maldição
do petróleo" chegou por aqui
muito antes de os poços do pré-sal
produzirem petróleo. Faz muita falta

'r uma política dedesenvolvimento.

Setor de
•

serViços
.

o Índice de Confiança de Serviços,
preparado pela Fundação Getúlio
Vargasmostra que nomês demaio
a confiança do setor de serviços teve
um recuo de 5,9% em relação a igual
mês de 2011.Esta é umapreocupante
novidade nomercado poismostra um
abalo forte num dos poucos setores

que pareciam imunes a crises.

.�.����............. .. �??O(o. �g ..�I.9.:.�.º.�.? ..

.!.� g?.Qgº.�(?. }.� ·�.1!.:r-I.I.:I9:.�g1..� .

CUB 1.183,14 JUNHO.2012
...••••••••••••. tr••••..••.•••••.••••••••••.•••••••••.•••.••.•.•••••.••••.•..•....••••...•••.•.•..••..••......•..•..•.••.••.....•....•••..••..••.•.•••...•.•..••••...•..••.•.....•••••••...

.I.'.�.��!.� � �g?7..��(o }.�:.�P..:r-I.I.:I9:.�g.1..� ..

NASDAQ .. -1,7% 11.JUNHO,2012

ÁÇÕES ·PETR4 iá:·39
·

�2·:·6oo;�
· .. · ..

VALE5 36,89 -1,18%
BVMF3 9,98 -3,01%

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

POUPANÇA 0,5000 12,JUNHO,2012

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1250

01 - 03 - 04 - 08 - 09

10 - 11 - 24 - 27 - 29

35 - 39 - \1 - 42 - 43

51 - 65 - 85 - 87 - 89

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 27 de junho de

2012 às 08h45min, Abertura do Processo: 27 de junho de 2012 às 09h, MEGASENA
SORTEIO N° '1396

COMMODITIES
29 - 48 - 52 - 54 - 55 - 58

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no

site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim

às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder,
sc.qov.br.
Schroeder, 12 de junho de 2012,

PERÍODO

QmNA
SORTEIO N° 2918
15 - 26 - 27 - 30 - 59

PETRÓLEO - BRENT ... 0%

OURO .. -0,02%

US$ 99,370
.

US$ 1591,440

.

.p.º.�.� .. ç.Q�.�.ª,Ç,I.J.\!:. .. (�M. .. ª�) ?I.9.9.§.ª ?I.º.9.J..ª ! �.&�()I.o .

Pº.�.� .. T.y..ª�.ê�.9 .. .cE.;.M .. R.$.) �.,.�.9.ºº ?,9�ºº :!. �.9,.1..ªo/.O.
.�.Y.B.Q .. (�.�.B.n ?,�.7.§.ª ?I.�.7.ª.9 !.. ).I.ª.�O!o .

LIBRA (EM R$) 3,1965 3,1985 1ft 2,21Felipe Voigt - Prefeito Municipal

COMPRA VENDA VAR.
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Nos próximos dias, a Prefeitura de
Massaranduba deve encaminhar

um projeto à Câmara deVereadores para
regularizar a terceirização da parte ad
ministrativa do hospital municipal.

O prefeito Mário Fernando Reinke

(PSDB) já vem negociando com o Ins
tituto Adoniran, que ficará responsável
pela administração da unidade. Os valo
res pagos à entidade ainda estão sendo
calculados e depois passarão pela ava

liação do Legislativo.

Hospital será terceirizado

Cuidados
eom.a Ieí
Se o prefeito Mw.,i.Q, "","",,",'
Reinke (PSDB) seguir a
previsão de inauguração
do hospital municipal, ele
pode se complicar com
a legislação eleitoral, que
determina a proibição
de inauguração de obras
públicas por candidatos a -

prefeito e a vice três meses
antes do pleito.

Discutindo
•

parcerias
O PT de Guaramirim
conversou ontem sobre
as possíveis coligações
com o Pp, do empresário
Maurici Zangheline, e
o DEM, do ex-prefeito
Mário Sérgio Peixer.
A definição sai no fim
de semana.

A unidade atenderá pelo SUS, con
vênios, planos de saúde e pacientes
particulares. A proposta é que o hospi
tal seja uma referência em cirurgias de
cataratas na região. Segundo o prefeito,
foi firmada uma parceria com aAssocia

ção de Municípios do Nordeste de Santa
Catarina (Amunesc),-que comprará um

equipamento para a realização des
sas operações. Em troca, o- município
atenderá a demanda da associação e da

Associação dos Municípios do Vale do

FOTOS MARCELE GOUCHE

Será que Jaraguá volta'?
O presidente daAmvali, FelipeVoigt, conversou
ontem com a prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília
Konell, sobre a volta do município ao quadro de
associados da entidade. Esta semana, os dois se

encontram para tratar sobre o assunto. "Como bons
vizinhos que somos, espero que Jaraguá volte a fazer

parte daAmvali. Sempre tivemos bom convívio e

vamos buscar um entendimento,'Não queremos que
essa ferida fique aberta", disseVoigt.

'

_-

Pleitos
Hoje, a prefeita Cecília Konell (PSD) tem reunião com o secretário
Celso Calcanhoto, em Florianópolis. Amandatária tentará
viabilizar convênios para construção de uma ponte ligando os

bairros Centro e Czerniewicz, no valor de R$ 5 milhões, e para a
revitalização daArena Iaraguã, orçadaemR$1milhão.

Itapocu (Amvali). São mais de cinco mil

pessoas na fila de espera por uma cirur

gia de catarata. "Nós seremos referência
na região por oferecer esse tipo de pro
cedimento", enfatizou o tucano.

A previsão é que o tão aguardado
hospital seja inaugurado no final de

julho, e não mais em junho, conforme
havia sido prometido antes pelo prefei
to. O motivo da demora teria sido as de
mandas de trabalho na obra de reforma
e adequação da estrutura.

Recursos

para saúde
Deve ser publicada hoje no Diário
Oficial a liberação de R$ 3 milhões do
governo do Estado para o Hospital
Iaraguá, Do total do montante, R$ 1,5
milhão será destinado para a compra
de equipamentos. A outrametade
servirá para a construção do novo
Centro de Cardiologia. A previsão é
de que o dinheiro esteja na conta da
unidade no dia 19.

Fundo de Cultura
Relator do Tribunal de Justiça do
Estado Eládio Torret Rocha julgou
improcedente o pedido deAção
Direta de Inconstitucionalidade
(Adin) da Prefeitura de Iaraguá do
Sul contra a Lei 5045 aprovada pela
Câmara deVereadores, na gestão
passada. Desde então em vigor, a
legislação determina a destinação de
9,8% do orçamento do IPTU e ISSQN.
Para 2012, cerca de 1,4milhão está
garantido para o Fundo de Cultura.

Dificuldades
Parece que só agora partidos decidiram trabalhar
efetivamente namobilização pela participação das
mulheres na política. Por terem deixado para última hora,
legendas correm o risco de não alcançarem a quantidade
mínima de candidatas mulheres neste pleito.

www.imoveisplaneta.com.br

(47)3275-01 00
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Partidos elaboram propostas
1

Conforme legislação
eleitoral, legendas devem
registrar planos de governo
até o dia 5 do próximo mês

PRIORIDADES
. Partidos com pré-candidatos a cabeça de chapa na majoritáriajá

estabelecem algumas prioridades para a próxima gestão.

PC do B
Mobilidade urbana também é um

ponto destacado pelo partido, ao lado da
saúde. "A ênfase será em saúde e mobi
lidade. Construção de vias públicas, mais
calçadas, transporte coletivo mais integra

do, e quem sabe até a instalação de veículos sobre trilhos
ou BRT (bus rapid transit, ou trânsito rápido de ônibus), em
via própria", disse o presidente da sigla, Cláudio Tubbs.

DEM
O partido defende alguns pontos

básicos, como mobilidade urbana,
construção de creches e postos de
saúde. "Temos que pensar na estrutura

viária toda, nas calçadas, no transporte
público, nas pessoas com deficiência", disse Possamai,
que destaca também a questão da estrutura dos cargos
comissionados, sugerindo uma redução no número.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Para cumprir com a determinação da
Lei Federal nv 9.504, que exige das le

gendas e coligações o registro inédito das

propostas de goverrio de seus candidatos
a prefeito até o dia 5 de julho, partidos de

Iaraguá do .Sul vêm 'realizando pesquisas
e levantamentos para definirem as priori
dades de trabalho da próxima administra
ção até o prazo determinado. A exigência
entrou em vigor em 2010, sendo que esta

será a primeira vez da sua aplicação .em

eleições municipais.
Nesse sentido, as siglas que pretendem

lançar candidatos cabeça de chapa na ma
joritária têm trabalhado internamente na

elaboração de suas propostas e após as con
venções farão os ajustes finais nos planos de
governos com as considerações de todas as

legendas que farão parte da composição.
"Nesta quinta-feira (dia 14) a executiva

do partido vai se reunir para discutir as coli
gações e definir apossibilidade de participar
ou como vai participar na majoritária, para
que possamos trabalhar as propostas', disse
o presidente e pré-candidato à majoritária
do DEM, Ademar Possamai.

PSDB
O resultado apresentado, na noite de

ontem ao partido, pelas seis comissões

que tem trabalhado para a elaboração
do plano de governo ainda deverá pas

sar pela executiva. No entanto, a legenda trabalhou
com seis eixos principais: gestão pública, gestão
ambiental, economia, questão social, questão cultural
e política.

PDT
Dos 14 pontos principais, o presi

dente do partido, Ruy Lessmann, des
taca a educação e a participação da
comunidade na gestão do qrçamento

público. ''A educação é o mote número um. Quere
mos manter a criança, o aluno, 24 horas dentro da

escola, sendo um período de estudos e outro de ati
vidades extraclasse".

!<: 1

PSD
"Vamos nos basear no que já foi pro

posto pelo plano diretor da atual gestão",
disse o vice-presidente da legenda, Cario-
ne Pavanello, destacando a área social. O

objetivo é dar atenção à melhor idade e a aumentar o

número de vagas nas creches, além de melhorar mobi
lidade urbana, a saúde - buscando � aumento do nú
mero de médicos e de postos, e o sistema habitacional. .

PP

Segundo o presidente do partido,
Ademir Izidoro, já é consenso entre a

legenda a questão do combate às dro

gas, bastante' defendida pelo pré-can-
didato Dieter Janssen, e a questão da

mobilidade urbana. "Vamos defender isso aproveitan
do que temos um representante no governo federal,
que pode facilitar o repasse de verbas ao município".

.
' Nesta quinta-feira (dia 14) a

executiva elo partido vai se retinir
para discutir as coJ.igações.

Ad.entar Possamai

PMDB
No partido, "as prioridades estão

sendo definidas diretamente com as

pessoas de cada boirro, onde as ne

cessidades são diferentes", disse o pre
sidente da sigla, Paulo Chiodini, que completa: "a
partir do diagnóstico do Plano 15 é que serão defi
nidas as ações prioritárias que constarão no plano
de governo da legenda".

PR
De acordo com o presidente do

partido, Eduardo Bertoldi, a definição
das propostas ainda não foi concluída,
"mas posso destacar que a participação

, popular é a nossa prioridade", ouvindo
a população em suas decisões e as principais propostas
e projetos do 22 estão ligados a saúde, educação, mo
bilidade urbana, lazer, cultura e na área do esporte.

Grupos especiais
Damesma forma, o PP pretende definir a

composição até o dia 20. "Aí temos até o dia
30 paramarcar a convenção e ouvir os parti
dos coligados e elaborar o projeto para apre
sentar no dia 5 (de julho)", afirmou o presi
dente do partido, Ademir Izidoro. Já para a

formação das propostas, a legenda criou um
comitê especial e também tem ouvido a su

gestão demunicípios governados pelo PP.
A criação de grupos especiais para

ouvir a comunidade foi a maneira adota
da igualmente pelos demais partidos. O
PSDB chegou a criar seis comitês, dividi
dos em eixos principais: gestão ambiental,
gestão pública, social, cultura, economia e

política. Já o PMDB, através do chamado
Plano 15, tem se reunido duas vezes por
semana nos bairros domunicípio para ou
vir o diagnóstico da situação local.

SI as t�m encontros periódicos
necessidades, e já definimos dois

tópicos que terão mais ênfase: saú
de e mobilidade", disse o presidente
da legenda, Cláudio Tubbs. Já o PDT,
que também designou um grupo es

pecial pata a discussão das propostas
e vem realizando reuniões internas,
chegou a definir 14 prioridades para
Jaraguá do Sul. (

dias, junto com os oito partidos da .

coligação. Além disso, a. cada dois
meses são realizadas pesquisas jun
to à população, para uma avaliação
da administração.

Outro que já bateu o martelo para
a coligação foi o PC do B, que aliou
se ao PT, PHS e PNS. "Faz três meses

que estamos ouvindo as pessoas, suas

No PR, o grupo que discute e bus
ca informações para elaboração das

propostas se reúne semanalmente
com o partido. Segundo o presidente
da sigla, Eduardo Bertoldi, desde o

início do ano o grupo já está traba
lhando as propostas e projetos que
serão apresentados no dia 5. O PSD

também realiza encontros, a cada 15
.

\ ti: 01 ,I
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m O ar soure varias re J.gIoes.
AGNÓSTICO
Fernando Bastos,
ilustrador e artista

plástico, com a obra

pronta, após 11
anos de pesquisa

Autor jaraguaense instiga a reflexão sobre a história da fé em "Teofanía"

Bárbaba Elice

JARAGuÁ DO SUL
....................................................................................................

mentalidade guerreira da época",
afirma.

A dedicação diária, durante

IIanos, levou Fernando além da
Bíblia e do Alcorão. A pesquisa
também passou pelo Espiritismo,
Budismo, Hinduísmo, mitologia
e por uma coleção de livros filo

sóficos, dos quais o autor destaca
Bertrand Russell, FriedrichNietzs
che eThomasHobbes. O caminho

pela filosofia mostrou a Bastos

qual o olhar dos pensadores dian
te dametafísica, ramo da filosofia

que estuda a essência davida.
Bastos era católico, mas não

'

concordava com as imagens
dos deuses semelhantes ao do

homem, como constatou nas

histórias hebraica, egípcia e me

sopotâmica. Agora, o autor se

identifica como agnóstico, cren
te apenas em uma energia que
move omundo para o bem. Con-

MARCELE GOUCHE

Serviço:
O quê: Teofania, de
Fernando Bastos -

Design Editora, 141 páginas.
Preço: R$ 20
Onde comprar: Os últimos
50 exemplares podem ser

comprados nas livrarias
Grafipel, na ruaQuintino
Bocaiúva, 42, Centro, e na

Sebus, localizada naMarechal
Deodoro da Fonseca, 499.

·

.

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

• c _

preocupação com

a falta de conhe
cimento sobre

crenças religiosas
levou o ilustrador

artista plástico
Fernando Bastos a escrever o li
vro "Ieofanía" O romance narra

desde o nascimento da religião
na sociedade, até a relação atual,
com apenas um Deus. De acor

do com Bastos, que também
trabalha corno desenhista e é

chargistasdo jornal O Correio do

Povo, os livros religiosos foram
escritos conforme o contexto da

época, que pode não servir como
exemplo para a atualidade. "Co
mecei a suspeitar que os auto

res dos 'livros sagrados' haviam
construído seu Deus conforme a

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

·

' '.

·

.

·

.

� O Correio do Povo: "Ieofania" é seu modo que muitos ainda acreditam que a mentalidade guerreira da época. Tem um tuação. Por exemplo, não concordo com �
� primeiro livro.Qual é a razão do nome? narrativa de Adão e Eva é verídica, com autor que disse: "os deuses sempre se pa- a crença islâmica de que aqueles jovens �
� Fernando Bastos: é o fenômeno onde uma cobra que fala, provavelmente em recem com o povo que o descobre". NaBí- que se matam munidos de explosivos �
� um Deus aparece a algum ser humano. hebraico, que entrega um fruto proibido blia, Deus aparece mandando o exército pelo corpo, assassinando dezenas de �
� A palavra vem do grego Theós (Deus) e para a mulher comer. Moisés provavel- de Moisés invadir tribos vizinhas, matar inocentes, serão recebidos no céu por se- �
·

.

� phaneroô (aparecer). mente existiu, mas a travessia pelo deser- adultos e crianças, mas poupar as virgens, tenta e duas belas virgens. Não concordo �
� to por 40 anos é uma lenda. Se fosse fato que seriam levadas como esposas dos sol- com a doutrina hindu sobre os dalit, pes- �
� OCP:Eleéumromance.Dequetrata? histórico, os arqueólogos teriam encon- dadoshebreus.EemDeuteronômi021,10 soas que vivem à margem da sociedade, �
� Bastos: É sobre religião. Ao longo da trado ossadas de humanos e animais na- somos informados que toda mulher que menosprezadas pela população. E não �
� narrativa, o leitor vai aprendendo como quela região; no entanto, não há nenhum deixasse de agradar seu homem, poderia concordo com um líder que prega a ho- �
� foi o início da religião nos grupos huma- sinal que confirme esse evento. O dilúvio ser mandada embora. Minha intenção mofobia, como se Deus desaprovasse o �
� nos, com a crençano politeísmo - a infla- universal é outro mito. Com a elevação .com o livro é propor uma reflexão, para amor entre pessoas domesmo sexo. �
� ção de muitos deuses -, seu desenvolvi- das águas, a água do mar e a dos rios se que o leitor decidano que acreditar. �
·

.

� mento até chegar à ideia econômica atual misturariam, demodo que mataria todos OCP: Qual amensagem do livro? �
� demonoteísmo, isto é, um Deus apenas. os peixes de água doce, por causa da sali- OCP: É um livro polêmico, pois falar Bastos: Mostrar que é possível a �
� nização das águas. de religião sempre foi um assunto deli- existência pacífica entre pessoas de di- �
·

.

� OCP: Quando você pensou em escre- Eu havia lido a Bíblia e o Alcorão na cado. Como estão as vendas e já recebeu ferentes credos, basta que os religiosos �
� ver esse livro e por quê? década de 90, e percebi que em ambos os muitas críticas? se mirem nos bons conselhos de seus �
� Bastos: Não foi uma revelação divina. livros, Deus eramuito bom para quem o Bastos: Das 500 cópias, tenho em livros, como amar o próximo e fazer o �
� Comecei a escrever os primeiros esboços adorava, mas terrivelmente violento com casa uns 50 exemplares. Vendi cerca de bem a todos, e deixem de lado a men - �
� em 2001. Mas bem antes eu já pensava aqueles que não o idolatravam. Nietzsche 300 livros e o resto foi doado às escolas e talidade do passado guerreiro, quando �
·

.

� em escrever algo sobre crenças religio- disse: "não confio num Deus que quer bibliotecas ou presenteados. A principal profetas davam ordens para perseguir �
� sas. Percebi que as pessoas sabiam tudo ser adorado o tempo lodo". O Deus que crítica é que meu livro questiona demais e matar todos que não aceitassem seu �
� sobre futebol, tecnologia, carro, novela, eu acreditava era bom e amoroso, bem o que já nos foi ensinado, e que devemos Deus. E por último, lembrar da frase �
� mas, em assuntos de religião, o desco- diferente de Javé eAlá. Comecei a suspei- respeitar e tolerar todas as religiões. O de Dalai Lama: "Crença religiosa não �
� nhecimento era preocupante. A maioria tar que os autores dos "livros sagrados" que concordo. Entretanto, não acho que é uma condição prévia para a conduta �
j não distinguia omito do fato histórico, de haviam construído seu deus conforme a devemos respeitar a fé em qualquer si- ética ou para a felicidade." j
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Grupo Lunelll

1971

Dr. Mário'Promovido
Em junho de 1971, o Correio do Povo publi

cou amatéria que dizia: 110 Promotor públi
co da Comarca de Iaraguá do Sul, Sr. Dr. Mário
Edgar Wolf, entre nós há cerca de dez meses,

acaba de receber merecida promoção. A sua

transferência foi nos comunicada em ofício,
que com prazer transcrevemos: Tenho a satis

fação de comunicar-lhe, que por ato Exmo. Sr.
Governador do Estado, publicado no Diário

Oficial, no dia 9 do corrente mês, fui promovi-

do pormerecimento, ao cargo de Promotor Pú
blico da 2aVara Criminal da Comarca de Lages.
Nesta oportunidade, aproveito para externar às
autoridades Civis, militares e eclesiásticas, bem
como, à população ordeira e trabalhadora des
ta comunidade, asminhas despedidas, levando
desta Comarca, as impressões lisonjeiras, .pelo
respeito e urbanidade, que aqui sempre encon
trei. Ao Dr. Mário votos de amplo sucesso em

suas novas funções".

Personagem is
'

rico

Dom Jerônimo
Tomé da Silva

Nasceu em Sobral, dia 12 de junho de 1849. Foi o dé-
�' cimo primeiro bispo católico brasileiro de Belém do Pará

e vigésimo primeiro arcebispo de Salvador. Filho do co

ronel João Tomé da Silva e Dona Maria da Penha Frota,
Dom Jerônimo Tomé da Silva era irmão de João Tomé da

Silva, ex-governador do Espírito Santo, de Santa Catarina e

de Alagoas. Foi batizado por seu tio, o padre Miguel Fran
cisco da Frota, dezesseis dias após seu nascimento. Sua
família o enviou a Salvador para que cursasse a Faculdade
de Medicina da Bahia, mas ele preferiu a vida eclesiásti

ca' partindo para a Europa em 1864. Doutor em Filosofia
em 1869 e em Teologia em 1873 pela Pontifícia Universi
dade Gregoriana, em Roma, ordenou-se sacerdote nesta

cidade em 1872. Retornando a Fortaleza, foi professor de
Filosofia do Seminário da Prainha. Autor de obras religio
sas e filosóficas, bem como de discursos memoráveis, foi
sócio honorário do Instituto do Ceará e é um dos patronos
daAcademia Cearense de Letras.

1

Invenção do telefone
o Congresso dos EstadosUnidos através da resolução 269, de 15 de junho de 2002, o

aparelho foi inventado porvolta de 1860 pelo italianoAntonio Meucci, que o chamou

"telégrafo falante".Aprimeira demonstração pública da invenção deMeucci teve
lugar em 1860, e teve sua descrição publicada num jornal de língua italiana de Nova
Iorque. Meucci criou o telefone com a necessidade de comunicar-se com sua

esposa, que era doente e por isso ficava de cama no seu quarto no andar superior.
O laboratório deMeucci ficava no térreo, assim ele não tinha condições para cuidar
da esposa e trabalhar aomesmo tempo; assim sendo, ele inventou o telefone, a
fim de que se sua esposa precisasse dele não tivesse que gritar ou sair de sua casa.
No Brasil os primeiros telefones foram instalados no Rio de Janeiro. Em 1883 a cidade

contava com cinco centrais telefônicas, cada uma com capacidade paramil linhas, e
também funcionava a primeira linha interurbana, ligando o Rio aPetrópolis.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Pelo Mundo

2000
Ao.

Onibus 174 é sequestrado
O sequestro do ônibus 174 foium episódiomarcante da crônica
policial do Rio de Janeiro, no Brasil. No dia 12 de junho de 2000, às
quatorze horas e vinteminutos, o ônibus da linha 174, atual 158, que
fazia a linhaCentro para Gávea.A condução da empresaAmigos
Unidos ficou detido no bairro do JardimBotânico por quase 5 horas,
sob amira de um revólver, por Sandro Barbosa do Nascimento, .

sobrevivente daChacina da Candelária.A agonia dos passageiros do
. ônibus carioca que faz a linha 174 teve início às 14h20 de segunda
feira. No bairro do Jardim Botânico, fez sinal o assaltante Sandro

.

do Nascimento. O ônibus foi interceptado por dois policiais. Dez -

:
.

passageiros, porém, foram tomados como reféns pelo sequestrador.
'

Um dosmomentos demaior tensão foi quando o assaltante andou
de um lado para o outro com um lençolna cabeça de umapassageira
chamada Janaína. Segundo ela, Sandro afirmou que iria'contar de
um até cem, e quando chegasse ao fim da contagem, ele arnataria. .

Sandro contavapulando os números e, ao chegar no número cem, fez
a refém se abaixar e fingiu dar-lhe um tiro na cabeça.

1834

Fundação da Associação
Comercial de Lisboa
Em 12 de junho de 1834, um núcleo de comerciantes de Lisboa,
presidido por Francisco António de Gampos, constituiu a

AssociaçãoMercantil Lisbonense que, em fevereiro de 1855,
passaria a denominar-seAssociação Comercial de Lisboa.
A atual designação foi fixadamais tarde, em 1903, quando
aAssociação adquiriu o estatuto de Câmara de Comércio e

Indústria Portuguesa. O espírito dos 277 empresários que
estabeleceram o primeiro regulamento provisório daAssociação
Mercantil Lisbonense continua bem vivo nos atuais estatutos da

Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comércio e Indústria

Portuguesa (ACL-CCIP). Pioneira do associativismo empresarial
no país, aAssociaçãoMercantil Lisbonense foi a primeira
corporação econômica em Portugal. Nos seus primeiros estatutos,

" .
------ ri a

cató ica
Hoje, é festejado o centenário do inicio oficial da Educação
Católica em Jaraguá do.Sul. Esse trabalho começou na casa

do Senhor Henrique Marquardt, na rua Marechal Floriano
Peixoto. Em 12 de junho de 1912, o movimento esteve sob
os cuidados do Padre Pedro Franken (nascido em Kempen
- Krefeld, Alemanha), com a formação da Escola Paroquial.
Em 1940, 'Ü patriinônio foi transferido aos Irmãos Maristas,
dando origem ao Colégio São Luís, um dos pilares de
sustentação dessa educação promotora da ética e cidadania.
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Comque
roupa eu vou?

Michele Cama�ho micamacho777@gmaU.com I 47 8838 3084

Upadeurso!
Quando eu era mais novinha, tinha o sonho de ter um urso! Mas
eu não falo de pelúcia, não. Um urso mesmo! Para viver abraçad�
e aconchegada nele. E olhem que engraçadinho, nunca conse�uIrealizar esse sonho (Imagina! Cada uma!). Mas, de certa maneira;
pude me satisfazer nos deliciosos casacos de pelos (fake é cla�o).
Ah, me digam se eles não tem cara de abraço de urso? Para num
tem. E outra, com esse frio, a vontade que dá é viver enrolada
neles, vocês não acham? Por isso, e para deixar a gente bem
inspirada a se abraçar nesses dias tão friozinhos e sair por aí
arrasando, separei, do nosso mundinho virtual, algumas imagens
de looks bem fofos com casacos de pele, que por sinal estarão
super em alta neste nosso inverno!

NaÇE,!1df!l:a�f!ru!!!!
cor predileta: o verde piscina. Lembram
que já comentei aqui na coluna sobre essa

tendência que vem bem forte na primaveral
verão 2013, não é meninas? Pois bem, dentre
os rosas azuis, amarelos, entre outras cores,

-

"bebês", uma que vem se destacando (e
muito!) no cenário fashion da gringolândia,
e que está fazendo aminha cabeça e

conquistando omeu coração, é o verde
piscina! Aliás, fiquem ligadinhas meninas,
caso vocês encontrem alguma peça nessa
cor, não hesitem em apostar (se vocês se

identificarem), pois ela promete, hein!

Dica de
beleza do

•

Ia:

Tonalizante
Bichesse

Há tempos que eu vinha
pensando em compartilhar essa
dica super 'bapho' com vocês! E

aproveitando que neste inverno a

ordem do dia (no quesito cabelo)
é escureceras madeixas, achei
super propício o momento.

Antes de eu fazer o ombré no
meu cabelo, usava-o sempre na
cor natural (castanhomédio),
e assim o queria o tempo todo.
Mas como todo cabelo, com a

idade eles vão perdendo um
pouco do brilho, não é mesmo?
E, às vezes, temos que recorrer
a alguns produtinhos especiais
pra eles voltarem a ter aquele
aspecto que tanto amamos,
brilhoso! Conversando
com a minha cabeleireira,
sobre como darmais brilho
as minhas madeixas sem
tirar a cor natural deles,
ela me sugeriu o tonalizate
Richesse, da L'Oreal. Tem
a função de reavivar os
l' .

, I
I
,

I

cabelos desbotados, ou seja, sabe
aquele cabelo sem brilho algum,
ou até mesmo aquele loiro que
está amarelado e você quer tirar?
Ele é ideal. Mas assimmeninas,
ele não clareia o cabelo viu? Ele

ajuda amanter a cor deles.
Para quem se pergunta o tempo
de duração, explico que ele é semi

permanente (vai saindo conforme
você for lavando), e chega a
durar de 30 a 40 lavagens. Achei o
tempo de aplicação super rápido
e adorei o brilho com que o meu

cabelo ficou na época, além de
não termudado nada nada a
minha cor natural!
Falando em naturalidade, para
quem não quer tonalizar, mas
apenas dar brilho, há (também
da linha Richesse), 0 Clear, que
não colore, mas é usado para
dar brilho intenso aos fios.
Recomendado para quem dar
brilho extra e ao mesmo tempo
tratar os cabelos. #ficaadicacirls
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Previsão do Telllpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas

...
120 21 °

São Miguel
do Oeste

...
,

15° 26°
Çhapecó
...
14° 25°

Joaçaba
...
12° 24°

Lages
...
9° 19°Sol volta

a; brilhar
Ensolarado Parcialmente

Nublado

Terça, quarta e quinta-feira:
Presença de sol em se.

Temperatura em elevação.
Tendência 15 a 25/6: Nesse

período massas de a� seco

e frio deixam o tempo mais
seco, sem indicativos de,
chuva significativa e com

temperaturas baixas. Início
do inverno dia 20, às 20h09.

-

..

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Sul 6km/h
• 12h Vento não favorável Sul 7km/h
• 15h Vento não favorável Leste 8km/h

Nenhum vento
favorável

zero%
• 18h Vento não favorável Leste 7km/h

de possibilidade
de chuva,

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

",''''-

Separação
Em um jantar com o seu melhor amigo, após algumas garrafas de cerveja,
Antônio declara:
- Sabe, Neto? Descobri uns lances estranhos e acabei com tudo. Estou na

fase de divisão dos bens. Separação é algo difícil.
Sem saber o que falar, Neto responde:
- Pô, que complicado, eu sinto muito...
- Agora, vou organizarminha vida sozinho e de forma diferente.

Vendo a decisão do amigo, Neto diz:
- Mas, Antônio, sabe de uma coisa? Foi bemmelhor mesmo. Suamulher

estava traindo você com vários homens ...

Irritado, Antônio interrompe:
- Neto, eu me separei do meu sócio!

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 .

c
ata
'-'"
::s
-

C
cn

..

Joinville

...
17° 22°

Jaraguá do Sul
...
14° 23°

Rio do Sul

...
120 21 °

Blumenau
...
14° 22°

Florianópolis
...
16° 23°

São Joaquim
...
6° 20°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

, Prote7
olhos!

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

CHEIA 4/6

MINGUANTE 11/6

QUINTA
MíN: 13°C
MÁX: 25°C

/

-:
Agasalho
leve para

temperatura
amena.

SEXTA
MíN: 12°C
MÁX: 26°C

NOVA 19/6

CRESCENTE 27/6

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar

'

• 11h08: 1,3m
• 22h51: 1,1m
• BaixlImar
• 5h23: O,5m
• 15h02: O,5m

ItaJai
• Preamar
• 8h19: O,8m
• 20h02: O,7m
• Baixamar
• 15h19: O,5m
• 23h47: O,5m

florianópolis
• Preamar
• 8h54: 1l,9m
• 19h58: O,8m
• Baixamar
• 12h34: O,5m
• 23h23: O,5m

Jmbituba
• Preamar
• 5h58: O,5m
e,18h21: O,5m
• Baixamar
• Oh34: O,4m
• 22h11: O,3m

Tábua
das marés,

, "I I , ") I ",

'.
'r�" 1 n

J
�"' � ,,"" I II F ""
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I
,

• , I II , I" I J, _

HORIZONTAIS
1. Abreviatura de capitão / Companhia de Pesquisas e

Recursos Minerais
2. Povos que habitam uma grande península do sudoes-

te da Ási� / As iniciais do ex-pugilista Jofre
3. Cortado, mutilado
4. Orla I Uma ponta da ... begônia
5. (Anat.) Cada peça que, juntas, formam o esqueleto I

Artefato de matéria preciosa, de metal ou de pedra
rias e que se usa como adorno

6. Algodão em rama / Derramar lágrimas
7. A cantora e primeira-dama francesa C,arla.
8. Ficam juntas na ber'inje1a e na laranja / Cobrir de

água
9. O ator norte-americano William, de "O Beijo da

Mulher-Aranha" / (PaI. ingl.) Qualquer endereço na

internet
1 Q. Uma das substâncias usadas no concreto I Noz, em

-inglês
11. Copiar por meio de leitora ótica
12. Que tem rab.o curto (especialmente cachorro) /

Pena, compaixão
13. O filósofo chinês Tse, fundador do taoísmo, uma

das mais antigas e importantes religiões da China 12.
I Prejuízo,

VERTICAIS
1. O símbolo qufmico do cálcio J (Gír:) Veneno dado a

cães / Poder Legislativo
.2. Aquela que pratica algum ofício que depende de tra

balhos manuais / Reserva ecológica no litoral sul

paulista com lindas praias e rica vegetação de mata
atlântica

3. A capital da França / O que sobra de um todo
4. Relativo à organização e ao nmcíonamento dos ser

viços públicos
5. (Fig,) Fingimento, simulação J Abreviatura (em por

tuguês) da Hungria J Associação de Assístênctaá

Criança Deficiente
6. As consoantes de pesca I O Indiana, interpretado três

vezes no cinema por Harrison Ford I Na liturgia cató
lica, hora canônica correspondente às três da tarde

7. Oriundo da região em que vive
8. Famosa tragédia de Eurípedes (431 a.c.) I Acostu

mado
9. Atirar I Para trás.

2 63 4 5 8

2

,I

II .

II
II

II II II
II

IIJ

II
II

4

5

7

a

9

11

13

·Q.IlflH

',lI�lior '6 'OP'eIllV 'Hlapaw 'S 'au!IitJoQV 'L 'BON 'sauor '�sd '9 'O::JW 'uoH 'euaa
'g 'OO!I'!lJOOJIlB 'v 'OlsaH 'S!Jl1d 'I: '!!!alllr 'llSlllJl,f 'i: 'ld 'BllU!lo9 'e:) 't :SIV:lI!l:I3A

'OUIlO 'ol!l 'I: � '0(1 'OOO1!d 'U 1eau

'Il'JS3 'tt 'lnN 'elaJ1/ 'Ol �lIl!S lJIlH '6 1eliau\f '[N 'S '!U)lJ!:l'l 'lIl'JOIj:J '!l1 '9 'B!Or
'OSSO 'ç 'f.ffia 'EJ!ag '11 'Op!lounJ! 'I: 'r3 'saQeJl,f 'i: 'W!:Id:J 'de:) •

t :SIVlNOZIHOH
-

oy5nlos

1950" 2012

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 112 I TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2012
TERÇA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2012 113 I VARIEDADES

www.ocorreiodopovo.com.br

MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO

Bem na foto
Camilla Donatt, sempre gata
demais, foi super assediada,
sábado, no Arraial do amigo
Ricardo Pereira. Quemmanda

ser gata assim?

-,

aag
A escolho perfeito

moagoncalves@netuno.com.br
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Dias dos
'Namorados

-

Nas .,odas
• Rornildo Passos, 0 Ida,
voltou impressionado
com a qualidade de vida
do povo da Suíça, onde
esteve semana passada.

Dicas de lugares bem baca
nas para curtir hoje, com

sua amada, em laraguâ do

Sul, o Dia dosNamorados: Res
taurante Kantan, Giacomini
Gardem Center, Hotel Kayrós,
Ribeirão Grande Eco Resort &

Spa,Madalena Cozinha, Pizza
ria Casarão eDominiPizza. To

dos com cardápio e decoração
especial para a ocasião mais

apaixonante do ano.

Te contei• No sábado, Dagmar
Mueller e a esposa
Luciana, que, aliás,

.

hoje bate as taças faz
.

e tím-tim, recebem na

bela chácara do casal,
um grupo de amigos
em torno de mesa com

pinhão, vinho e pizza.

• A 1 Qa edição da
Stammtisch, emIaraguâ
do Sul, foi agenda para
dia 1 de setembro. A festa
deve reunir mais de 15mil

pessoas. Será a maior do
sul do mundo.

• No sábado, a partir das
l1h30, o Clube de Campo
BeiraRio vai movimentar
mais uma badalada

, Feijoada. O feijoeiro será
o-meucamarada Gilmar

Maurissens, o popular
Géllego. Vale conferir.

"
I

• b advbgal10 'Bduar"llo
I

'I fqgaçfl jáestápreparan,do o
tempero do cnurrasco'para'

f,' .g��em�?��I!P�ióxi1;no ,dia
19a ii1àiu/Yu)va. '

' I

• Quem-esqueceu ainda
; está em tempo de

desculpar-se: Norberto
Kuhnen, o Beta Fiscal,
foi o aniversariante

I mais festejado ontem na:

cidade, Parabéns, amigo!
Omeu deseJo é que
vopp e SUÇl f,aroíl�a ��ja:r;n

.

plenamente felizes.

BJUADA Leticia Giacometti e Fernanda

Bosse, nos corredores da The LivingMUNDO DOS BRINQUEDOS

FESTA DO PINHÃo Meg Morgan emoldurada pelas amigas,
curtindo a festa Nacional do Pinhão em Lages47 3370-0978

Rua Reinaldo Rau, 696 -Centro -Jaraguá do 5JJI- se Novidade
Para as grávidas cheias de estilo vai chegar à cidade, uma
revenda autorizada da grande marcaMegadose. Dizem
que a loja vai oferecer o que há de mais atual namoda
gestante. Terá roupa para amamentação também!

Nivaldo Freitas
Um dosmais pontuados ou
prestigiados, tanto faz, além de
ser um dos pioneiros da área do
serviço delivery no segmento,
o meu amigo Nivaldo Freitas,
daDomini Pizza, largamassas;
avental, cardápios e a afins, para
recebermuitos cumprimentos,
na condição do mais querido
aniversariante da cidade hoje.
Parabéns, irmão

Bazar Karlache
Aquela turma bacana de fashionistas e amantes de compras já
estão coçando o bolso. O alvoroço, como sempre, é o tradicional

Bazar da Karlache, que começou ontem e vai até dia 22. As

compras são irresistíveis - pela qualidade da grife e preços.

Duplic�ção
Quem trafega pelaBR-280 já
não suportamais aquele trajeto.
Avia que liga o Centro de

Iaraguá e Nereu Ramos, além de

esburacada, também não tem

iluminação, oque piora tudo. .

LINDA Camila Jargenboski desf"Jlou
sua beleza, no London Pub Pensando bem

"A família é, sem nenhuma dúvida, o alicerce para a

construção de um ser humano íntegro. Não existe futuro
para a humanidade sem a família".

Chorinho
Para alegria do casal Daniel
Kanzler e Karina Foerster,
nasceu dia 8 de junho, a gatinha
Emanuelle Kanzler Foerster.
Felicidades a toda a família.

Ah ·t d '"
, C91 a o...

Quem será que teria pisado
nos calos da Rafaela Reis, que
deixou a gata tão chateada? �Eu

é que não queria estar na p.ele
dessa pessoa.

Ponto de ônibus
É simplesmente um absurdo aquelas pessoas esperando o

"buzão" debaixo de sol e chuva. A maioria das coberturas

dos pontos de ônibus, no Centro de Iaraguá, não comporta o

mínimo necessário dos usuários. É de dar dó.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o camarada, Nilton, do Automóveis

Iaraguã, que sempre lê esta coluna para ficar por dentro

das novidades de nossa sociedade. Valeu mesmo.MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

47 3275-2500 472107-3000
R. Hugo Bro n, 44 -oenfro
'vVWW.kovroshotel.com.brHAPPYHOUR

Cluistian

Barabachae

Flavia Kolher

Packerno

Madalena

Chopp&
Cozinha

Paládio Simara
Hoje é comemorado o Dia dos Namorados. Nada

melhor que surpreender o amor da sua vida com um

dos belos presentes da Paládio Simara.

Casal do bem
Sempre felizes e apaixonados estão Débora e Junqueira Ir.,
que formam um casal bonito e fundamentado no amor de

Deus. Parabéns, amigos!Idade nova
Márcia Denize Rother, para a

alegria do maridão o Gerente

da Saúde, Everaldo Corrêa, e
dos filhos Nathan e Thalita,
completa bem nesta terça
feira, no Dia dos Namorados,
34 anos, Mil vivas!

,

(47) 3371 0277
wwwcosodóspíschesnet

"

E preciso
. ,..

VIver, nao

apenas
existir."

adê Mário'! Plutarco

Desapareceu há um mês, nas
redondezas da empresa Duas

Rodas, um gato da raça Siamês.
A dona do bichano, que
procura desesperadamente,
está gratificando quem
encontrá-lo. O gatinho atende

pelo nome de Mário. Mais

informações fone 3275-0800.
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Quer publicar sua foto?
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Parabéns para Cássio Stein

PauIus que completa
hoje 4 anos. O padrinho
GiImar deseja saúde
e muitas felicidades

Isabelli Volpi, que neste mês

completa 1 ano e 8 meses,

recebe o carinho e beijos
da madrinha Kimberli

que a ama muito

Heinz Konell

comemorou

aniversário dia

8. Na foto, os
avós Arthur e

Ema Konell.

Osmar e a nora

Bianca também

o parabenizam
o garotão,
com muitas

felicidades!

Cinema
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14h. 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - Leg. 14h, 16h30, 19h, 21 h30
• Cine Breithaupt 3
• Homens de preto 3 - Leg. - 16h30, 18h50, 21 h ' c-:

• Os Vingadores - Leg.-13h50

Tirinhas

Situação indelicada
para Danilo Gentili

Durante a edição do programa "Ro

berto Iustus -", do dia 4, o apresentador
perdeu a paciência com Danilo Gentili,

que tentava explicar uma piada feita no

passado envolvendo o nazismo e os ju
deus. Muito irritado, Justus afirmou que a

piada não tinha amenor graça e que não

dava para ser interpretada, como sugeriu
Gentili. E Iustus finalizou: "Eu perdi avô e

avó naqueles trens".

Estado de saúde de
Riham1a é preocupante
o cancelamento de uma viagem de

Rihanna aLondres levantou questionamen
tos sobre seu estado de saúde. De acordo

com um tabloide britânico, Rihanna está

frágil demais. O empresário da cantora disse

que ela ficou doente. No entanto, Rihanna

foi vista saindo de uma boate aparentando
estar bêbada. No mês passado, após uma
festa, ela tuitou uma foto delamesma rece-

'

bendo doses intravenosas de vitaminas.

Amodelo Gisele Bündchenestá grávida
Mo segundo filho, afirmou a revista amerioa,
n�tYSWeekly citando "pessoas próximas à

.

'modelo" Proêüratia; a assessoria de imprensa
í'. 'de �i$ele não confirmou a informaçãs. Casa

da com o jogador de futebol amerícane Tom
'Brady desde 2009, Gisele émãe de Benjamin,

de 2 anos: De acordo com a publicação, a
. modelo está nrrterceíro mês de_gestação.

Pedro Leonardo
é transferido

o cantor Pedro Leonardo, de 24 anos, foi
transferido daunidade de terapiasemi-inten
siva para o quarto, segundo informações do
Hospital Sírio-libanês, onde ele está interna
do desde 26 de abril. Ele passabem. Ele tam

bém realizou exames de fonoaudiologia e de
leitura. Os testesconfimaramque elenão terá

sequelas naaudição, fala evisão. Pedro sofreu
um acidente de carro no dia 20 de abril, em
umaestrada entreMinas Gerais eGoiás.

Horóscopo
(Y) ÁRIES

�

I
�

Criatividade e habilidade para improvisar serão seus
trunfos no emprego hoje. Mostre que sabe fazer
diferente. Em casa, mude a sua rotina Na paixão, que
tal preparar uma surpresa para sua alma gêmea? Isso

vai gerar bons frutos! Cor: creme.

- 1l� _'

-U· TOURO· .

U Prepare-se para lidar com imprevistos e novidades.
Ainda assim, procure manter a concentração no
trabalho para não cometer enganos. Na área afetiva,
pense em um passeio diferente: uma ideia criativa

pode garantirmomentos especiaiS. Cor: laranja.

II GÊMEOS
Polêmicas e discussões com amigos podem ficar

sérias demais e gerar consequências chatas. Convém
ficar longe de conflitos. Em família e no romance, há

risco de enfrentar algum tipo de chantagem emocional.

Seja firme e não ceda às pressões. Cor: bege.

� CÂNCER
� Se quiser crescer na profissão, mostre novas soluções

para velhos problemas.Aproveite o dia para inovar!

Não deixe que um desentendimento com o pessoal de
casa acabe com o seu bom humor: No campo afetivo,

d�monstre seu amor com ações. Cor: bege.

n LEÃo
UL O dia pede cautela com tudo que envolva comunicação.

No trabalho, mantenha a calma, suas palavras podem
sermal-Interpretadas. O romance pede um novo

ânimo. Faça uma surpresa agradável ao seu par
- dê

um toque de romantismo à união. Cor: cinza.

lfk VIRGEM

11..f Seja criativo(a) para resolver os impasses deste dia
Solucione os problemas por conta própria e não
responsabilize outras pessoas por aquilo que não deu
certo. A dois, demonstre seu carinho e o seu amor com

gestos mais concretos. Cor: laranja

Faustão é condenado
a pagar indeniZação
Fausto Silva e aGlobo foram condenados

a indenizar a consultorademodaAna Lucia

Zambon no valor de 40mil reais.A sentençã
é da 7a Câmara de Direito Privado do Tribu

nal de Justiça de São Paulo.AnaLuciaentrou
com uma ação indenizatória por danosmo
rais emateriais em 2008, quando o apresen
tador utilizou sua imagem no Domingão do
Faustão para compará-laàGiseleBündchen.
Na ocasião, ele a chamou de "Gisele bucho".

.o, UBRA
--- Em todas as áreas de sua vida, terá que seguir em

busca do seu próprio espaço. Mas não conte com a

colaboração de terceiros para conquistar suas metas.
Pense mais antes de falar: Na área afetiva, faça uma
surpresa à pessoa amada Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO
II L. Abuse da sua criatividade no ambiente de trabalho

e fique bem longe de abitos. Mude a sua rotina
doméstica: invente algo diferente e tome a frente de
suas tarefas. No relacionamento afetivo, surpreenda o

par com um programa diferente. Cor: roxo .

.. 7\ SAGITÁRIO
)<.

-

No ambiente profissional, poderá enfrentar situações
inesperadas e confusões no decorrer do dia Mas evite

discutir ou poderá arrumar conflitos à toa. Tudo azul na

conquista. Se jatem um romance, curta os momentos

ao lado do seu amor: Cor: rosa

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.}J No trabalho, vai buscar a perfeição. Demonstre a sua
força e a capacidade de inovar em tudo que fizer:

Conflitos em casa não estão descartados, então,
encontre soluções criativas. A dois, seja original e
surpreenda sua alma gêmea Cor: verde-claro.

Ao"\A AQUÁRIO
.AA;\ Cuidado com clima de discórdia no trabalho. Entre

pessoas do seu convívio, não se deixe levar por
chantagens emocionais. No romance, demonstre sua
originalidade e surpreenda sua alma gêmea. Faça um
agrado ou dê um mimo ao par. Cor: rosa

PEIXES
Use sua criatividade para driblar conflitos. Dê

soluções diferentes para problemas corriqueiros e �ai
surpreender os colegas de�ho. Na união, fuja da
rotina Na paquera, sejamais autotonfiante e poderá
conquistar seu alvo. Cor: azul-claro.
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"

íriviãvel es.per�rum trabalhode ".
"

çorrelO enquanto tenta fazérúmapequena "e 'sobre como Hollywoqd e o culto ao #O �

�

ffl

qualidade, Ent�b,e,içando essa categori�l ". 'transferên'c{apatapagau{seÍi ádvogado;" ,"" � "" 1 si!C'esso destroem vidas. Eoi um toque I' 11

:,,,."cert�mente e���o os astros dó cinema d�
"

Em um filme normal do IIrti,Us,qwo de: .' I �m',,,, audez qde: só se 'v.1� no .cínemâ e�uope:JlI
eação dos anp�.8Q, como ,�teven Seagal, i,""'" Br,�eJ�s", a,situaçãO",��ria f,esolyj1a"n� 9a�,�

Ii

'OI' o{,��,lme' se int�r,rq�pe no a�&� jía flÇã? #

'

Dolph Lundgren, ep.o"eWtno Jean Claude. de' socos e pontapés, eVanDamme s�iqdó I
.

p"ara um monólhgd� de sete minutos que .

. Van.Damme, Imaginem então um ara�ã assalto uniBerÓi:Não"aqui,:"ond�sdb a àireçãoi.iL"iVlolacompleiãníente qualquer ilusão" ""

estrelado por' este,últiÍbo:I'Não parece, ffl
/ :êlo fraricô-tunísíano MabroukBIMechrí I:,," de realidade da;'sit14açãD. Um monologo. .��

OI' algo co� muitas-ohances de ser-bom, ou -a situação se toma umamaneira E,erfeitarl�' � qiretp do prptagqni&ta""para,o;:espectador"
" sequer "assístível; mas JGyn (Bélgica, �

de expO�ma d.ifer�nça entre oVap�D��.e" '
em que VanDamme expõe todos os seus

20,9�) d.em.onstra çnmo Van):?,arrime só. "astro" dos �os 80, e afigurá patética f:1ue o
.'.

Iracássos e dificuldades profIssionais e 'I

preéi�a do roteiro certo e distanciamento Verdadeiro ator Se tornou. O 'que. ocorre é �l� .,," pessoais, dos múltiplos-casamentos 'até a

d:à, pancadaria para revelar-se um grande tentando resolverasituação, enquantoatua »: luta contra as drogas, conrum grau Imenso ",,,,

ator '- ou talvez o filráe seja tão 'bom por ele, " Gomo negocíadrx para os,'criminpsos - �,'é,.yisto "I;! ,,�� sincerida,ge. , "j' :
. "':, 'I, ,i

.não estar atuando. ,

'

"pelapolícia como sendoÚ líder dós assalt,ant�s�. JCVO' foi indicado aPalmade Ouroll- algo
Em JCVD,V�Dammevive umaversão .

.

Mas nada demonstramais o quanto o l'lastr�" "I' que nunca se esperava de'um filme"do li,-

ficcional, mas nerrftanto, dê simesmo. Um ator e o=ator" são diferentes quanto acotovelada
: 'H Van Damme - e talvez seja o único filme

acabado, que não con_segue papéis decentes,' r , dada no lugar da elaborada sequência de, çputes. le.gitimame�je bom na carreirado "Grande
afundado e.m dívidas e perdido no.meio do planejada na cabeça deVanDamme, quando a

,,' Dragão Branco", Nã9 é difíci,l de ach,ar nas
.

processo de custóqia da filha, e que retorna ,oportunidade de "ser o herói" finalmente surge. locadoras. Isso deveria ter sido um retorno
k/. I ,�

"

I 11

a sua cidade natal de Bruxelas para "por sua O roteiro de EIMechri e Frédéríc Bénudis comovente para o ex-super star, mas

vida em ordem".A situação parece estarno deu espaço para que o antigo astro de a�ão infelizmente Jean Claude já retornou aos

fundo do poço, e só piora quandoVan Damme barata fizesse uma atuação çomovente - e. filmes de açãq baratos. Uma lástima.

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Carmem repreende Valéria por ter discutido com Elisa. Jacira reclama

por Tobias não deixá-Ia fazer as fotos para a revista. Gil conversa com Kléber

sobre sua separação, Gabi conta para Tati que gostou de cantar no palco e

de ficar com Bruno, Melissa e Dimas ofendem Rodrigo e Elisa, Laura pensa

em ligar para Dimas, Priscila conta para Marlene que conheceu Laís e Juli

nho em um shaw de rock. Miriam, Henrique e Pedro discutem sobre o tema

da próxima edição da revista, Bruno procura Kléber. Valdirene não se confor

ma com o sofrimento de Jáqui. Gabi afirma que não aceltará o casamento de

Gabriel e Beatriz, por causa de Cris, Miriam diz que não gosta de Elisa. Fer

nando vê a imagem de Zenóbio e Melissa se apavora com a reação do filho.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R

Inácio termina a reforma de seu quartinho e o enfeita para Rosário. Liara

faz as pazes com Rodinei. Dinha se insinua para Inácio. Valda demonstra

confusão mental e Cida se preocupa. Socorro pede a Naldo para viajar com
ela para Sobradinho. Lygia se queixa de dor no abdome. Liara mostra a arte

de Rodinei para Emília, e a jornalista se encanta. Isadora seleciona suas

fotos para o slide show do casamento e Cida troca os envelopes. Em So

bradinho, Naldo pede à mãe um tempero especial para conquistar Chayene,
enquanto Socorro foge ao ser reconhecida no mercado. Fabian ensaia com

as Empreguetes e a notícia se espalha pelo Borralho. Inácio chega para bus

car Rosário e é confundido pelas fabianáticas. Fabian tenta seduzir Rosário,
mas ela o esnoba. Socorro volta ao Rio de Janeiro e entrega a encomenda

de Chayene. Liara tenta convencer Rodinei a dar uma entrevista para Emília.

Inácio leva Rosário ao quartinho,

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R

Carminha sustenta a história que contou para Tufão e todos ficam cho

cados. Monalisa abandona Silas no posto médico. Ágata compara Nina a

uma irmã. Muricy desconfia de que haja uma cumplicidade entre Carminha

e Max, Jorginho expulsa Carminha de sua casa. Leleco sugere que Darkson

dê aula de natação para Tessália. Carminha se preocupa com o desprezo de

Tufão. Monalisa vai embora do hotel e Silas fica desolado, Cadinho vai atrás

de Alexia. Tomás e Débora apartam uma discussão entre Noêmia e Verônica.

Leleco avisa a Tessália que Darkson irá ensiná-Ia a nadar. Monalisa se enfu

rece com Olenka e Iran por não terem revelado a mentira de Silas. Dolores

diz a Diógenes que se mudará para o Divino, Nina se encontra com Jorginho,
Tufão diz a Carminha que sairá de casa.

* o resumo dos capíhdos é de responsabilidade das emissoras•.

Aniversariantes
11/6 Cristian Walz Maria Eduarda Vieira 12/6 Janete M. K. Butzke

Adauto L. Zocatelli Dirson Wüerz Marisa F. Barcellos Ademir Kackbarth Jhonny Gois

Adriana Giovanella Douglas Scholl Mauricio João Neves Adilson Kekes Juliano R. de Souza Natanael Volz Sebastião Jose Backes

Aline Munique Zoz Eduardo S, Naldo Meri V. Grutzmacher Bruna S. Kanchen Kailany Dzonik Osvaldo Bennert Solange Gasperi
Ana Heloisa Manerich Everton Macedo Mizael D. dos Santos Celso L. Vanvossen Karoline Strutz Patricia de Souza Giosele Tiago Estof "

Ana Paula Krazewsky Gervasio Carlini Rosa Milker Daniel Valmir Motter Katia Satler Rafael Reitz Vàldir Riedtmann

Anelise E. C. dos Santos Hercilio Spézia Rosemeri A. pereira Edgar Romig Luciane dos Santos Rayan Scaburri Vanderleia Pinheiro

Antonio O. DarEm Jair Bledorn Rudi Zimermann
Emanuelle C. Vieira Maiara de Souza Regiane Rodrigues Verônica Giacomelli

Jessica Erdmann Salete T. M. Piazetzni
Ariane Lange

Juliana Giovanella Tania D. Ehlert Erich B. Neto Marcia D. Rother Rejane Guilardi Willan Pablo Piechontcoski

Bruna M. Fiatkouski
Lucia Corrêa Valdina Alves Fátima daS. de Fre�as Márcio Braatz Rosemari Marcelino William Tiechontcoski

Ciane 1 Dias
Cintia N. dos Santos Marcos Cescanetto Yohana Stahelin 1k:JaM. da Rcxtla.Amaral Natália T. Felesbino Sebastião Heck

C ique animal
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul 'IfiIIiíli'iloiià"'"

Uma cadelinha dócil precisa ser adotada. Ela está amamentando uma

ninhada de quatro fUhotes, que também podem ser adotados. E um

gatinhomuito querido também está esperando um lar. Eles foram

recolhidos das ruas d� Jaraguá pelo setor de Zoonoses e já receberam

tratamento veterinário completo: banho, castração, vacinação
antirrábica e chipagem para identificação. Os interessados deyem
entrar em contato com a Clínica Schweitzer, pelo telefone 3275·3268

pe�soas ao vivo.

WIt� ....ti.���.�

.�':"'� ��_�.. "�,sn:<i(; ..
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Q;: Paul
· · · testes' ...--'...: eI
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ti
·

lOiIO O DUma com IICIAA e ,.._co

Seguindo urna tendência que ganha força nas principais capitais domundo,
São Paulo anunciou urn programa piloto que vai avaliar o uso de táxis elétricos
na cidade. Os dois primeiros veículos, domodelo Nissan Leaf (modelo com
baterias de íon-lítio e autonomia de 160 quilômetros com única carga), chegam
às ruas para os primeiros testes naprimeira quinzena de Junho. Os veículos 100%

movidos a eletricidade ficarão no ponto localizado entre aAvenida Paulista e

aRua da Consolação, à disposição de qualquer pessoa que tiver interesse nos
serviços de transporte com emissão zero, e circularão em urn circuito pré
definido dentro dominiAnelViário da cidade de São Paulo.

670/0 dos brasileiros
desconhecel11 o COllSUDlO S

Dois em cada três brasileiros não sabe o que significa o termo consumo sustentável.
Um terço acha que consumo sustentável significaevitardesperdício de água e energia,
enquanto que 9% acreditam que se trata de consumirprodutos que façam bem à

saúde e 3% que seja comprar produtosmais baratos. Entre aqueles que disseram
saber do que se trata, 54% disseram que consumo sustentável é consumir

produtos que não agridam o meio ambiente nem a saúdehumana,A pesquisa
mostrou que 81% dos brasileiros ficariammotivados para comprarprodutos
cultivados organicamente e 85% para adquirirprodutos fabricados de forma
ambientalmente correta.Mas não faria diferençapara 14% das pessoas comprar

produtos orgânicos ou, para 12%, adquirirprodutos ambientalmente corretos.

Azul vai testar bioquerosene naRio+20
A companhia aérea Azul vai testar o biocombustível renovável para aviação
(produzido no Brasil a partir da cana-de-açúcar) produzido pelaAmyris,
em voo a ser realizado durante a Rio+20. O avião da Azul que participará da

demonstração é o E195, fabricado pela Embraer.

Brasüeiro quer êneía
• •

econoDUZar lDaIS
_, _, .

agua, .gas e energm,
O brasileiro está cada vez mais propenso
a tomar atitudes voltadas à proteção do
meio ambiente. Recente pesquisa do
Ministério do Meio Ambiente apontou
que mais de 90% da população já
realizou ou considera possível reduzira
consumo de água, gás e energia elétrica
em suas casas. Ainda. segundo o estudo,
as principais atitudes que os brasileiros

estariam dispostos a tomar estão

relacionadas à economia doméstica,
como separação do lixo (86%), redução
do gasto de energia (61%), menor

desperdício de água (58%) e diminuição
no uso de gás (22%).

Além da implantação de
instrumentos de autossuficiência
e eficiência energética, o
Ministério do Turismo estuda
a redução dos custos com

energia elétrica para os hotéis.
O pedido do setor produtivo é
mudar a fórmula de cálculo da
conta de energia elétrica, feita
hoje pela estimativa antecipada
da demanda, e a alteração da

categoria de consumo dos
estabelecimentos de comercial

para industrial.

Parques eólicos perderão tempo de contrato
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu na última semana

que os parques eólicos contratados pelo Programa de Incentivo às Fontes

Alternativas de Energia Elétrica {Proinfa) que começaram a operação
em 2011 terão um período menor de remuneração. Criado por lei de 2002

e lançado, de fato, em 2004, o Proinfa previa a compra de energia de fontes

alternativas (Eólicas, PCH's e Usinas a biomassa) pela Eletrobras, para
viabilizar a inserção dessas formas de geração na matriz. Os empreendimentos
eólicos, porém, enfrentaram dificuldades para atender os índices de .

nacionalização previstos, uma vez que apenas um fabricante estava presente
no País à época. Com isso, os prazos de implantação das usinas foram

prorrogados por diversas vezes pelo governo federal. A última postergação
'

aconteceu nos dias finais do governo Lula, em 2010, por meio da Medida
Provisória 517, posteriormente aprovada pelo Congresso.
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Festas_ em Corupá
No próximo sábado, tem Festa Iunina
em duas escolas de Corupá. Na Escola de
Educação Básica Teresa Ramos, com início
13h30. E no ginásio da EscolaMunicipal
Aluísio Carvalho de Oliveira, com início
17h30. Entre as atrações: concurso Sinhá e

Sínhô do Arraiá do Aluísio, apresentações
de danças que começam às 18h30, jogos,
brincadeiras, pipoca, espetinho, pinhão,
quentão, entre outros. Já no dia 23, a
Escola de Música Jazz Band Elite, também
promove sua festa junina no salão da

Igreja Católica, com início às 16h. Haverá

apresentações musicais, casamento caipira,
concurso de Sinhozinho e Sinhazinha, Táxi
do Arraiá, jogo de latas e pescaria. Para as

crianças, brinquedos como cama elástica
e piscina de bolinhas! Participe! Estamos
esperando por você! Mais informações:
3375-1399.

-

Domingo Musical
A Escola de Música Jazz Band Elite, de
Corupá, convida a comunidade para
o lo Domingo Musical. Será no dia 17,
no auditório do Centro Cultural Hansa

Humboldt, prédio da Secretaria de

Educação, com início às 18h. O projeto
"Domingo Musical" objetiva estimular
os professores e alunos a exporem seus

trabalhos musicais e de aproximar a
comunidade corupaense junto à Escola de
Música Jazz Band Elite. Serão apresentadas
peças musicais ensaiadas por alunos e

espalhados pelo município: Auto Posto
Corupá, LawinMateriais de Construção, Lojas
MM, SupermercadoMees,Mercado Bertina,
KLC Conectores e RotaryClub.A entrega das

roupas será feita pelo RotaryClub pormeio da
Casa daAmizade, baseando-se no cadastro da
entidade. Mais informações: 3375-0546.

Bolsa para ingressantes
Estão abertas as inscrições para a Bolsa
Pró-Estudante da Católica de Santa
Catarina. O benefício é destinado aos

candidatos ingressantes no vestibular de
inverno 2012/2 e as inscrições podem ser

feitas até o dia 13. O interessado deve se

candidatar à Bolsa diretamente no Centro
Universitário - Católica de Santa Catarina,
em Iaraguá do Sul no Setor de Bolsas de
Estudos (Bloco A).

Integração
A EscolaRodolpho Dornbusch, do bairro
Vila Lalau, realiza no próximo sábado, a

partir das 8h, o Dia da Família na Escola.
A programação conta com recepção
acompanhada de café, apresentações

_

culturais com alunos, atividades aeróbicas,
exposição de trabalhos escolares e, das 11h às

13h30, será servida uma feijoada. De acordo
com a diretora da unidade de ensino, Karin
HansenVoigt, o principal objetivo do evento
é a aproximação das pessoas que fazem

parte da comunidade escolar - professores,
funcionários, colaboradores, alunos e pais.

Feijoada na escola
A EscolaMunicipal de Ensino Fundamental
Machado de Assis, do bairro João Pessoa,
realiza no próximo dia 16, das 11 às 14h,
na própria unidade de ensino, feijoada
acompanhada de arroz, salada de repolho
e laranja. O bilhete está sendo vendido

antecipadamente na escola a R$ 12. No dia
do evento, o valor será de R$ 15. O almoço é

aberto a toda comunidade.

professores como forma de divulgar a
comunidade o aprendizado realizado pelos
alunos. Mais informações: 3375-1399.

Cejac abre matrículas
o Cejac (Centro de Educação de Jovens
e Adultos) de Corupá abre matrículas
para ensino médio, no período de 18 de

junho a 6 de julho. As aulas acontecem
na EscolaMunicipalAluísio Carvalho
de Oliveira, pormeio de fases com aulas
em três dias por semana, de terça- feira
a quinta-feira. A conclusão é em dois
anos e meio. E as turmas que já iniciaram
fazem em cinco dias, de segunda-feira a

sexta - feira, concluindo em um ano e meio.
Paramatrícula, é necessário ter 18 anos
e apresentar os seguintes documentos:
RG, CPF, histórico escolar, foto 3x4..e

comprovante de residência. As matrículas

para nivelamento e ensino fundamental
ocorrem durante todo o ano. Mais

informações: 3375-3097.

Campanha doAgasalho
O inverno está chegando e com elemuitas

pessoas enfrentam o frio sem condições de
comprar calçados e agasalhos. Para evitar
esse problema, aCorupá FM com apoio
de KLC Conectores, Ieep Club, Clube de
Trilheiros Bananalama e Lotérica Bons
Ventos promovem aCampanha doAgasalho,
até 24. Você pode doar roupas, agasalhos,
cobertas e calçados nos postos-de coletas

Festa Junina
A tradicional Festa Iunina da EscolaAnna
Tõwe Nagel (bairro ÁguaVerde) será dia
16, nas dependências da unidade de
ensino. A programação inicia às 14h com
café da tarde, apresentações artísticas,
inauguração de reformas, desfile de rei e
rainha e da garota e garoto "Anna Nagel"
(a partir das 18h30) e sorteio de rifas.
Às 20h30 iniciará o baile no ginásio de

esportes da escola, com animação do
MusicalMovimento. Haverá no local
venda de espetinho, churrasco, maionese,
cachorro quente, pastel, pinhão, pipoca,
algodão doce, bolos.sorvetes, quentão,
refrigerantes e água. Já em frente à

Paróquia São Judas Tadeu, a Associação
de Pais e Professores (APP) promoverá um .

bazar de roupas usadas. A organização .

informa que o bilhete de churrasco está

sendo vendido antecipadamente na
escola a R$ 15. No dia da festa o valor será

deR$17.-
-

AqUi, toda sexta-feira, é dia da mulher!
.t-d;
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..uspeita de latr" cíQ·O:

Sabei estaria
morto quando
o trem passou
Aparente atropelamento de um homem pode
esconder um crime, no bairro Estrada Nova

,ARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Nem acidente, nem suicídio, teria

sido latrocínio. Essa é a opinião
da família de Paulo César Sabel, de 37

anos, que foi atropelado pelo trem nas

primeiras horas do último domingo,
no bairro Estrada Nova, em Jaraguá do
Sul. Por falta de indícios, polícia ainda
não abriu investigação.

Às 2h50 de domingo, o maquinis
ta que vinha "de Corupá para Iaraguá
do Sul avistou o corpo em cima dos

trilhos, começou a buzinar, dar sinais
de luz e acionou os freios. Sem conse

guir evitar o choque, o trem parou 250

metros depois de atingir SabeI. "Mas
o pessoal que recolheu ele dos trilhos
disse que o corpo já estava gelado",
contou amãe, Arlete Nicoluzi.

Outro fato reforça a convicção da

Violência

Quedaefuga
Na iminência de ser preso

por violência doméstica e já
com um mandato de prisão
por dirigir embriagado, um

homem de 30 anos tentou fu

gir e caiu na ribanceira do rio,
no bairro Santa Luzia, em Iara

guá, às 18h de domingo. A Polí

cia Militar, acionada pela espo
sa, precisou resgatar o suspeito
e escoltouo quarto onde estava

internado, no Hospital São José.

Doméstica

Agressão
Uma mulher, de 41 anos,

moradora do bairro Nereu Ra

mos, em Iaraguá do Sul, "foi

agredida pelo marido no início

da noite de ontem. Um profun
do .corte na cabeça provocou

hemorragia e deixou a vítima

desacordada por alguns minu
tos. Ela foi levada para o Hos

pital São José em estado grave
pelo Corpo de Bombeiros.

família de que foi latrocínio, roubo se

guido de morte. Sabel tinha recebido o

salário na última quarta-feira, e no sá

bado saiu com R$ 3 mil, que pretendia
dar para ajudar nas despesas da mãe.

Com o corpo foi encontrado somente

um cheque e nenhum dinheiro, apesar
de todos os pertences estarem intactos,
inclusive o celular. USe fosse acidente,
esse dinheiro não teria sumido", analisa
a ex-mulher da vítima Jeanni, que tem

um filho de 11 anos.

Sabel trabalhava de pedreiro em uma

obra no Centro Universitário da Católi

ca de Santa Catarina" de Iaraguã do Sul,
e queria comprar um carro para passear
com a mãe quando ela se aposentasse.

" Os doismoravam juntos numa casa para
onde ela já não quer mais voltar. O ve

lório aconteceu na residência n. 246, da
ruaJoão Piccoli, naEstradaNova, onde a

partir de hojeArlete volta amorar.

FABIO MOREIRA

,;

FAMlLIA Mãe da vítima não acredita que foi wn acidente

Polícia avaliamorte como acidental
O laudo de IML (Instituto Médi

co Legal) deve sair em 10 dias e vai

indicar a causa da morte. A partir
disso, pode surgir algum indício de

crime, e só então será instalada uma

investigação.
Por enquanto, a polícia entende que

a morte foi acidental, provocada pelo

impacto com o trem, sem culpa para
nenhuma das partes. Ao mesmo tem

po, o delegado Weydson da Silva, res

ponsável pelo caso, não descarta outras

hipóteses. "Não se tem certeza de que
ele estava vivo no momento do impac
to, pode ter sido homicídio. Ainda não

existe uma investigação".

Data: 16 de Junho de 2012 (Sábado)
Horário: das 11 ás 16 horas

Local: Clube dos Idosos - Schroeder

Rua Vendelin Reinert, SN - Centro - Schroeder

(Rua Em Frente a Padaria Flohr)

Atrações:
_ Brinquedos Para Crianças - Upa Upa Eventos;
- Caipirenhos .: Caipirinha na Betoneira - Argamassa Certa;
- Grupo de Viola de Schroeder;
- Presença da Rádio Super Nova FM;
- Apresentação dos Bombeiros de Schroeder.

Ingresso:
Valor R$ 15,00

Gratuito para crianças até 6 anos.

�CI�S pelo fone: 3374-1445 - com Naiara.
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Ele é uma das

coisas mais

importantes da
minha vida.

www.ocorreiodopovo.com.br
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Ela é minha
base, com ela

supe�ei as
dificuldades.

'v, .

.,..,

Para Prancislaine Deola, 20 anos,

Jackson Alexandre Kaiser, 25, é uma das
coisas mais importantes de sua vida. O casal
comemorou ontem, dois anos e meio de mui-

tas histórias. Tudo começou no trabalho, quando
Francislaine trabalhava em uma empresa, eJackson foi
chamado paraficar na mesma seção. Ela conta que ele tra
balhou no local o tempo suficiente para os dois s� apaixonarem.
Depois disso, a vida deles mudou completamente. O casal começou
a sairjunto e acabaram se desligando da empresa onde se conheceram.
'flconteceu tudomuito rápido.Numasextasaímospelaprimeira vez, nosába
do ele me pediu em namoro e no domingo elefoi conhecerminhafamília'; lem-
bra Francislaine. Cinco meses depois, já estavam morando juntos e, hoje, o casaljá
constitui é umafamília. OfilhoDaviDeolaKaiser, com cinco meses, éfruto dessa re

lação que, segundoFrancislaine, deve serpara sempre: Elagosta de pensarque eles
foram feitos um pará o outro, e que coincidências ajudaram na relação. "Tenho
uma foto de quando eu era pequena segurando um cachorro. Ele tem uma foto
igual, na mesma idade que eu, e também éom um animal de estimação'; conta.

-: �'.#

Era uma noite normal, Oscar
Dirceu, Belarmino, 31anos, foi traba-.

,

lhar como garçom na lanchonete no bair-
ro Nova Brasília. Ele conta que tudo estava,

tranquilo, até que, sua futura esposa Ianaina
Nunes, 25, apareceu com a irmã para jantar. Os dois

eram tímidos, mas essa característica não atrapalhou',
a relação. Durante toda a noite, ele passou diversas vezes

.

na mesa de lanaina para ver se ela queria mais alguma coi- .'

sa, até que tomou coragem e convidou-a para sair depois do "

expediente. Depois desse dia, foram diversos encontros e jantares. '�

Ele conta que em menos de um ano eles casaram e foram morar em:

Schroeder, na qual passaram por diversas dificuldades. "Só eu traba-. ''.
,

lhava, ela estava grávida, e a renda era pouca para sustentar a gente': lem- ,:_ �

bra. ParaBelarmino, Ianaina deu aforça que ele precisava para não desistir, .:

para trabalhar e continuar em frente, apesar das 'dificuldades ftnanceiras-,
'

Hoje o casal tem doisfilhos, EduardoNunesBelarmino, nove anos, e Yasmim ::_

Nunes Belarmino, seis.

Desde os tempos da escola, Fabiane
Hillesheim, 30 anos, e Ronaldo Hille

sheim, 34, já sabiam que iriamficarjun
tos. Foi nesse tempo, aos 15 anos,

Ele é meu primeiro
que os dois se conheceram, se

, .

e UDICO amor.
apazxonaram ecomeçaram a na

morar.Ela conta queRonaldofoi
seu primeiro amor, e que ele deu
a coisamais importanteda vida
dela, os filhos Thyago Hille

sheim, 6 anos e Luiz Fernando

Hillesheim, 3. Em abril deste ano,
o casal completou 1� anos de união.

Fabiane lembrou dos momentos de di

ficuldades e felicidades que eles passaram,
'

juntos. Para ela, as alegrias são os momentos

que valem, e os problemas são momentos para aprender e crescer.
Um dessesmomentos alegres que elagosta de lembrar,foi nagravi
dez do mais velho, quando o primeiro diagnóstico do médico era
que ela tinha um cisto, edepois descobriram que era uma criança:

Juntos há 15 anos, Valmir Fraga, 35
anos, conheceu Ianete Hermes Sabino,
35, através de uma amiga em comum.

Eles se conheceram em uma dan-
Ela é meu porto ceteria no sábado à noite. Valmir '

seguro, em quem
,posso confiar.

conta que pediu a uma amiga
para que ela apresentasseIanete, '

e que desde aquele'dia os dois

passaram a sair diversas vezes

juntos. Ele conta que, ao lado
de Ianete se sente seguro e que
ela é o seu porto seguro. Ama

nhã, o casal completa 12 anos de
casamento. "Ha me deu amaior ale

gria domundo, serpai'; afirma.

Alno muito, sem ele
não sou nada.

Com o olhar perdido no nada
e um sorriso discreto, Elaine An

tunes, 35 anos, lembra do dia que
conheceu Jonas Denk, 32. Para

ela, o amor dos dois é incondicio
nal. '11 gente se completa': explica.
Toda essa história começou há 17

anos, na danceteria Líder Club, no
bairro Vila Lalau. Era um sábado à •

noite, e ela usava a roupa dámoda;
o famoso meião % e saia roda
da. No embalo da música, Elaine
dançava com suas amigas, e ou

viu o amigo de Jonas falar: "Olha
lá, que menina bonita'; conta. Ela
olhou para o.lado, e Jonas acenou
discretamente, depois desse dia, o
casal se encontrou por várias vezes

e foram se apaixonando. Hoje são

casados e tem um filho, Luis Felipe
Denk, de 12 anos. Ir III I li � jf,n

A história começou na empresa onde
trabalhavam. Valdinei Alves Moreira, 31
anos, conta que conheceu o amor de sua

vida, Iuceli Coes, 37, há três anos.
Ela é tudo na

Para ele, ela é a pessoa em que
mais confia e que não imagina
sua vida sem a esposa. Moreira

explica que nomomento em que
os dois se conheceram, ele es

tava solitário e precisava de uma
pessoaespecial.Foientão, queIu
celientrou em sua vida. Ele conta

que foi em uma troca de olhar, que
ele tomou coragem e chamou-a para
sair. Hoje, o casal tem umfilho de três anos,
PedroAugusto Góes, quefoijunto ontem, esco
lhero presente da eterna namorada do pai.

" -

minha vida e do
méu filho.

Das redes sociais na internetpara um
relacionamento sério, de quatro anos.

lraniRocha, 42, conheceu CharlesAle

xandre, 31, pela internet. ''Foi em
S

.

t d
"

,

um final de semaná que ele me d�! que t!:»
o amor e

adi
.

ha 'r"
l.I.eren e, mas com

tctonou. e c mau para sal ,
'

I'
.

I
"

lembra. lranicontaquenãoacre-
e e, e espeesa .

ditava em relacionamento pela
internet e que por muitas vezes

recusou os convites de Charles

para evitar compromisso sério.

Depoisdemuita insistência, lrani
cedeu às cantadas e saiu para uma
lanchonete com Charles. Para ela, foi
amor a primeira vista e o amor dos dois
é diferente. "Tudo que eu imaginava quando
conversávamos on-line ficou bem melhor pesso- (

alrHetite Amow&IC@T1iiomeuprinmiroamor';afirma: · I
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Liga Futsal

Cai a invencibilidade do' técnico Banana
A CSM/Pré-Fabricar se des

pediu com derrota dá primeira
fase da Liga Futsal. Jogando em
Ibirama na noite de ontem, os

jaraguaenses foram superados
pelo lanterna Tubarão, por 6 a

2. O resultado que custou a in

vencibilidade do técnico Bana

na no comando da equipe.
Felipe e Biolay marcaram

para, a CSM/Pré-Fabricar, que
encerrou a primeira fase na

13a posição, com 23 pontos
(6V5E8D). "Eles jogaram sem

responsabilidade e ainda por
cima deu tudo certo para eles.
Nós não queríamos perder, mas
isso acontece", analisa Xoxo.

"Nosso objetivo era alcançar
a classificação, como foi. Não é

por causa de uma derrota que
está tudo errado. Agora é rela

xar e descansar para voltar com ,

força na segunda fase, onde
certamente faremos muitas

"

REVES Após cinco jogos Banana sofreu o primeiro
resultado negativo no comando da equipe

coisas boas", endossa Banana.
Na próxima fase, as dezes

seis equipes serão divididas em
quatro grupos, onde jogam em

turno e returno para apontar os

quadrifinalistas. Os jaraguaen-

Avante!

o fenômeno Olympya
") '" ''I

/\ Associação Desportos Olympya está muito próxima de

.l\.mais uma final de Campeonato Catarinense. Das cinco

edições disputadas até aqui, o 'Time deMeninas' decidiu qua
tro, mas ganhou apenas uma. As demais foram perdidas para
o Kindermann, uma equipe formada por atletas jovens, que
apenas treinam e estudam, se revezando entre o futebol de

campo e o futsal. Já o Olympya é formado por verdadeiras he

roínas, que trabalham oito horas por dia em suas empresas e

se dedicam ao time nos finais de semana. Têm o meu respeito!

.

Espinha dorsal,
Já havia dito aqui na coluna que o toque de bola do Juventus

impressionou os dirigentes do Joinville, durante o jogo-treino
realizado na última semana. Na ocasião, Nereu Martinelli
ressaltou a importância de se montar uma 'espinha dorsal',
um time base que perdure durante alguns anos e não somente

por uma temporada. Disse que este foi o segredo do próprio
Joinville para retornar à segunda divisão do futebol nacionàl.
E este pode ser o caminho para o Iuventus voltar aos bons

tempos.A nova diretoria está ciente disto!

Adeus anW1ciado
Durante esta semana desembarca em Jaraguá do Sul 0-

técnico Sergio Lacerda. Em breve, ele assumirá o lugar de
Banana no comando da CSM/Pré-Fabricar. Amudança já
era esperada, uma vez que Banana foi um técnico tampão
anunciado. Ele curtia férias no Brasil quando aceitou o

convite para comandar a equipe. Mas no dia 15 de julho
, precisa estar de volta ao Cazaquistão, onde treina o Kaírat.:

ses caíram no difícil Grupo D,
ao lado de Marechal Rondom

(4°), Corinthians (5°) e São Ca

etano (9°). "Precisamos vencer

os três jogos em casa e beliscar

um ponto fora", acreditaXoxo.

JUBs
Três atletas de Iaraguá do
Sul irão disputar os Jogos
Universitários Brasileiros

OUBs), que acontecem
em Goiânia. Iamar
Machado, Jéssica 'Loira'

l�Urb·à.n e Jéssíca Drehmer
':;>'

foram convocadas pela
Uniasselvi, de Blumenau,
para reforçar o já forte
time de basquete
feminino da instituição.
As blumenauenses

também disputam o

Campeonato Catarinense
e a Liga Nacional. As
atletas viajaram ontem .

CartolaFC
Última oportunidade
para as equipes que
desejam aderir à liga
avanteesportes.com,
no Cartola FC. Já temos
124 times na briga por
prêmios, como uma
camisa oficial da CSM/
Pré-Fabricar. Na última'
rodada quemmandou

bem foi o cartola
Alessandro Stein, do
Juventus(SC), que somou
74.33 pontos. No geral, a
liga é liderada por Diego
Gernandes, do Spartak
JGS, com 259.46 pontos.

I , ,I J;

Eurocopa

Segunda rodada doGrupoA
A Eurocopa abre hoje a segunda rodada da fase de grupos.

Em Breslávia, Grécia e República Tcheca jogam às 13h. Os gre

gos empataram com os poloneses na rodada de abertura, en

quanto os tchecos foram goleados pelos russos. Mais tarde, às
15h45, a Polônia encara a Russia em Varsóvia. O jogo é chave

para os poloneses, que precisam da vitória para seguir com
chances. Os russos podem antecipar a classificação em caso de

vitória. Ontem, duas partidas foram realizadas pelo Grupo D.

Em Donetsk, França e Inglaterra decepcionam e não passaram
de um empate em 1 a 1. Em Kiev, o veterano Shevchenko foi o

herói navitória da Ucrânia sobre a Suécia, por 2 a 1.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

7° São Paulo (+4)
8° Flamengo (+4)
9° Figueirense (-3) 6

, 10° Fluminense (-3) 6

11° Sport (-3)
" 12° Rortl:lguesa (+8) 4

13° Náutico (+6) 4

14° Coritiba (-4) 1 i O 3
I

15° Ponte Preta (-1) 3 4 O i 3
16° Santos (-3) 3! 4 • O 3

8 1-3 125
4

;

-1 :25
2 t -1 125

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

170 Bahia (-2) 2 4 O 2 2 2 4 -2 17

18° Atlétlco-GO (-3) 2 4 O 2 2 1 4 -3 17

190 Palmeiras (-2) 1 4 O 1 3 2 5 -3 8

20° Corinthians (-2) 1 4 O 1 3 1 5 -4 8

CAMPEONATO BRASILEIRO

CLASSIFICAÇÃO

5° Joinville (+2)
60 São Caetano (+3) 7- 5

7° Avaí(+7) 7 5 2 1 2 6 O 147
8° ASA (-3) 7 5 2 1 2 5 5 O 147
9° Goiás (-3) 7 5 2 1 2 7 10 -3 !47
100 Atlético-PR (-2) 6 4 2 O 2 8

11° CRB(+5) 6 5 2 O 3 5

12° Guarani (-1) 6 5 1 3 1 7

130 ABC (-3) 5 5 1 2 2 6 6 O 133
14° Boa (-2) 5 5 1 2 2 7 8 -1 i33
15° Paraná (+3) 5 5 1 2 2 7 9 -2 133
16° Bragantino (-3) 4 .5 1.1: 3 ; 9 11. -2 27

5 � [50
8 -3 [40
6 1 140

17" Ceará (+2) 4 5 1 1 3 9 12 -3 27

180 lpatinga-Mê (-3) 4 4 1 1 2 3 7 -4 33

190 Guaratmguetá (-2) 3 5 1 O 4 6 13 -7 20

20° Grémio Barueri 2 5 O 2 3 3 10 -7 13

LIGA FUTSAL
CLASSIFICAÇÃO

170 Minas

18 o Umuarama

190 Tubarão

20 o Concórdia

19 18 6 1 11 41 61 -20 35

19 18 4 7 7 45 50 -5 35

17 19 4 5 10 4259 -17 29

15 19 4 3 12 44 57 -13 26

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A% - Aproveitamento.

48RODADA

Ramengo 3x1 Coritiba
Palmeiras Ox1 Atlético-MG

Portuguesa 2x0 Atlético-GO
Fluminense OxO Internacional

Grêmio 2x0 Corinthians
Bahia 1x2 Vasco
São Paulo lxO Santos
Cruzeiro lxO Sport
Figueirense OxO Ponte Preta

Náutico 3x2 Botafogo

58 RODADA

16/06
18h30 Internacional x Botafogo
18h30 Cruzeiro x Figueirense
21h Fluminense x Portuguesa
17/06
16h Flamengo x Santos
16h Palmeiras x Vasco

16h São Paulo x Atlético-MG

16h Bahia xSport
18h30 Ponte Preta x Corinthians

18h30 Coritiba x Atlético-GO

18h30 Náutico x Grêmio

f!ii�;(iJJi��,�iljl[�B����
aassificados Copa Sul,Americana

Rebaixados para Série B

SÉRIE B
'58 RODADA

São Caetano lx1 América-MG
Joinville lxO /lSA
Boa 1x2 Vitória

Ipatinga-MG 1x2 Avaí
América-RN 2x1 Bragantino
Paraná Clube 3x2 Guaratinguetá
Criciúma 3xO Goiás
Grêmio Barueri 2x2 Guarani

CRB 2x0 Atlético-PR
Ceará 4x2 ABC

68RODADA

12/06
21h Vitória x Guarani
21h Grêmio Barueri x Paraná

21h Ipatinga-MG x Boa

15/06
21h Avaíx América,MG
21h São Caetano xAmérica,RN

16/06
16h20 Joinville x Ceará
16h20 Atlético-PR x Goiás

16h20 ABC x CRB

16h20 Bragantino x Guaratinguetá
21h f1SA x Criciúma

Promovidos pa'ra Séri1'l A
Rebaixados para Séne C

19'RODADA

ONTEM
Orlândia 3xl Marechal Rondon

Sâo Paulo 1x2 Atlântico

Maringá 5x3 Concórdia
Carlos Barbosa 6x3 São José
Assoeva x Suzano*

Corinthians Ox3 Petrópolis
São Caetano 3x2 Botafogo
Joinville 3xl Floripa
CSM/Pré-Fabricar 2x6 Tubarão
Minas x Umuarama*

*uma pane no sitema da Liga Futsal

impediu a totalização dos resultados

e da classificação até o fecha

mento da edição, Os resultados
dos jogos restantes pode alterar os
adversários da CSM/Pré-Fabricar na

segunda fase da competição,
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Juventus

Márcio Goiano é a novidade
Lateral conquistou o

Catarinense de 2006

pelo Figueirense e

a Copa do Brasil de
2008 pelo Sport
JARAGUÁDO SUL
.......................................... , .

Henrique Porto ,

Mais'um reforço desembar
cou no João Marcatto on

tem. O lateral-esquerdo Márcio
Goiano chega para suprir uma
das carências apontadas pelo
técnico Pingo, que hoje só conta
com o junior Badé na posição.

Márcio da Silva Diniz tem 27

anos, mas acumula uma grande
experiência profissional. Come
çou sua carreira em 2004, no

Iraty. Em 2006, já no Figueiren
se, conquistou o Campeonato
Catarinense. Em 2008, no Sport
Recife, obteve sua maior con

quista ao levantar a Copa do
Brasil. Atuou também por Pa

raná Clube, Paysandu e Metro

politano, clube onde disputou o

último estadual.
Goiano de Quirinópolis, o

lateral del.Bü m e 80 kg afirma
que a amizade com o meiaMax

IRIANE PORTO /AVANTE!

E;XPEIfJ.E:N'TE Com 27 anos, lateral-esquerdo possui um título nacional

foi decisiva para que ele acei

tasse a proposta do tricolor

jaraguaense. "Chego por in

dicação de dois amigos, entre
eles o Max, a quem consultei e
me disse que o clube está fo
cado em conquistar o acesso.

fIE espero ajudar o Juventus a

alcançar este objetivo", afirma.
"Dentro de campo vou me

adequar ao que o Pingo pedir.
A forma de atuação - ofensiva
ou defensiva. - vai depender
das circunstâncias de cada

jogo. Mas não tenho outro

pensamento que não seja o

acesso", finaliza.
Restando três semanas

para o início da Divisão Espe
cial, o técnico Pingo começa a

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

focar os treinamentos na parte
tática. O grupo se reapresen
tau na manhã de ontem e

treina durante toda a sema

na em dois períodos. Existe a

possibilidade de um amisto
so contra o Marcílio Dias na

sexta-feira, o que pode alte
rar a programação inicial de
treinamentos.

Olympya a três pontos
da final do Catarinense

Não aconteceu do jeito que
o técnico Luiz Polenta e suas co

mandadas queriam, mas o Olym
pya conquistou a quinta vitória
no Campeonato Catarinense de
Futebol Feminino na tarde de do

mingo. A equipe se deslocou até

Joinville, onde enfrentaria o Au

dax, às l5h, na SERTigre.
Enfrentarià, pois o adversário

não providenciou policiamento e

ambulância. O trio de arbitragem
esperou o tempo determinado
na regra e decretou a derrota das
donas da casa por "walkover" o

famoso wo. Para fins de classi

ficação, o "Time de Meninas" foi
declarado vencedor por 3 a O, so
mando assim mais três pontos
conforme o regulamento.

O Olympya ainda foi favo
recido com o empate por 2 a 2

entre Taurus e Avaí, também em

PERSEVERANÇA Técnico Polenta e o Olympya
podem chegar à quinta decisão em seis anos

Joinville. Com esses resultados,
a equipe chegou aos 15 pontos,
somando sete'pontos amais que
os adversários diretos à vaga, os
terceiros colocados Avaí e Tau

rus, com 8 pontos.
"Estamos praticamente a uma

vitória para classificar amais uma
final. Penso que se chegarmos aos
18 pontos, estaremos garantidos.
O Taurus e oAvaí só poderão,con
quistar mais nove pontos e iriam
a 17. Neste cálculo estou conside
rando que b Kindermann vencerá
todos os jogos no returno", ponde-
raPolenta.

"

Na próxima rodada
o Olympya recebe o

líder Kinderniann,
no dia 17, às 15h, no

campo da Arsepum.

Ciclismo

Prata em

Ituporanga
o ciclista jaraguaense Leonar
do José de Souza, de 17 anos,

conquistou o segundo lugar
no Campeonato Catarinense
de Downhill promovido pela
Federação Catarinense de
Mountain Bike. Foi no fim de

semana, em Ituporanga. O
atleta da FME volta a competir
no próximo fim de semana, em

Botuverá, desta vez em evento

promovido pela Federação
Catarinense de Ciclismo.

Basquete
Sexto no Sul-
Americano

A equipe Unimed/Bvangélico/
FME de basquete sub lô mascu

lino conquistou o sexto lugar do
Campeonato Sul-Americano,
realizado naúltíma semana em
Curitiba. Doze equipes participa
ram do evento, onde os jaragua
enses disputaram nove partidas,
com quatro vitórias. O jogo que
valia a quirita colocação termi
nau com vitória do SigloXXI por
61 a 57, na prorrogação ..

Futsal

Invicta e

goleadora
A equipe Grameyer/Stiv de
futsal sub17 feminino fechou a

primeira fase do Campeonato
Catarlnense na liderança de seu
grupo. No fim de semana, as
comandadas de Fio estiveram
na fria Concórdia, onde vence
ram os três jogos disputados por
goleada. Nesta primeira fase, as
jaraguaensesmarcaram 48 gols
e sofreram apenas sete nos seis

jogos realizados.

Futebol

Cruz deMalta
dá adeus

O Cruz deMalta deu adeus à

Copa Pomerode. No jogo de
volta da semifinal, foi golea-
da por 5 a O peloVera Cruz. A
partida foi realizada na tarde de
domingo, no estádio Hermann

Koch, em Testo Central. Os
donos da casa abriram o placar
aos 3' e ampliaram aos _?O'. Na
sequência, Mano e Pedreiro fo
ram expulsos, abrindo caminho
para'à goleada doVera Cruz.
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Inscrições abertas na região
Furb e Univille encerraram período de

inscrição. Udesc já realizou exame seletivo

JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM
Elisângela Pezzutti

mente pelo site da instituição
(www.catolicasc.org.br) para os

cursos da unidade de Jaraguá
do Sul e de Joinville. As provas
acontecem no dia 24 de junho
(domingo), no período da tar

de, com início às 14h e término
às 18h, nas unidades da Cató

lica SC de Jaraguá do Sul, loca
lizada na Rua dos Imigrantes,
500 no bairro Rau; e de Ioín
ville, localizada na Rua Viscon

de de Taunay, 427, no Centro.

As provas envolvem redação e

questões de múltipla escolha,
de matemática, português, lín
gua estrangeira, geografia, his
tória, biologia, química e físi
ca. O conteúdo das disciplinas

Quem pretende iniciar cur

so superior no segundo
semestre deste ano, deve ficar
atento aos prazos dos processos
seletivos. Na região, há cinco ins
tituições com inscrições abertas:
PUC/Católica de Santa Catarina,
Faculdade Jangada, Anhanguera
e ACE (Associação Catarinense
de Ensino), em Jaraguá do Sul, e
Uniasselvi/Fameg, em Guaramí

rim. Já a Furb, Univille e Udesc
encerraram as inscrições.

Na Católica de Santa Cata

rina, os candidatos podem se

inscrever até amanhã, direta-

também está disponível no site

da Católica SC. O valor da taxa

de inscrição, com pagamento
até o dia 14 de' junho, é de R$
45,00. Mais informações pelos
telefones (47) 3275-8251- Iara
guá do Sul, (47) 3145-9700 ou

3045-5205 - Joinville.
Na Faculdade Jangada as

inscrições vão até o próximo
domingo, dia 17, e podem ser

feitas na secretaria da insti

tuição ou pelo site (www.fa
culdadejangada.com.br), com

pagamento de taxa no valor de

R$ 25. As provas (somente reda
ção) acontecem no dia 17 deste
mês e em 29 de julho,

Na Anhanguera, os vesti
bulares acontecem nos dias 17

deste mês e 8 e 29 de julho, às
9h. A taxa é de R$ 25 e as ins

crições podem ser realizadas

pelo site: (www.vestibulares.br)

ou na unidade (Rua Major Julio
Ferreira, 459 - Vila Lalau e tam

bém pelo telefone: 2107-4726).
A ACE tem abertas as ins

crições, apenas para o curso de

Pedagogia, até o dia 17 de julho.
A prova acontece no dia 19 de

julho. A inscrição custa R$ 20 e

pode ser feita pelo site (www.
vestibulares.br) ou na unidade

(rua Major Julio Ferreira, 459 -

Vila Lalau e também pelo tele
fone: 2107 -4726).

Na Uniasselvi/Fameg o iní

cio da seleção pelo histórico
escolar inicia no próximo dia
14 e segue até 23 de julho, que
é o dia do início do semestre

para os acadêmicos. A primei - '

ra mensalidade do semestre

vence no dia 10 de julho. Para
mais informações, entrar em

contato através do número

(47)3373-9800.
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I VAGAS DISPONíVEIS NA PUC/
CATÓLICA DE SANTA CATARINA:

• Jaraguá do Sul: Administração (noturno),
Gestão de RH (noturno), Direito (n,oturno),
Engenharia de Produção (vespertino/noturno).

• Joinville: Bacharelado em Computação
e Informática (noturno), Engenharia Civil

(noturno), Engenharia de Produção (noturno),
Engenharia Elétrica (noturno), Engenharia

. Mecânica (noturno).

• CURSOS OFERTADOS PELA .......... "''''---....

FACULDADE ANHANGUERA DE
JARAGUÁ DO SUL: • Administração;
Ciências Contábeis; Engenharia de Controle

• VAGAS DISPONíVEIS NA FACULDADE

JANGADA:
• Enfermagem, Educação Física (Bacharelado
e Licenciatura) e Ciências Biológicas
(Bacharelado e Licenciatura). Todos os cursos

são noturnos.
.J

. i

Graduação Tecnológica em Redes de

Computadores (2,5 anos).

• A ACE (ASSOCIAÇÃO CATARINENSE
DE ENSINO) disponibilizo vagas apenas

para o curso de Pedagogia.

F ira do Livro
.

Recorde
de público
A 6a edição da Feira do

Livro de Jaraguá do Sul, reali
zada de 29 de maio a 9 de ju
nho' na Praça Ângelo Piaze-

_ ra, já tem um balanço final:
o público chegou a 74 mil

visitantes e foram comer

cializados cerca de 52 mil

títulos, principalmente de
literatura infantil. Entre os

e Automação; Engenharia de Produção;
Engenharia Mecânica; Letras; Pedagogia;
Serviço Sociol.Tecnoloqio em Comércio

Exterior; Tecnologia em Gestão Cornerciol:
Tecnologia em Gestão da Produção
Industrial; Tecnologia em Gestão Financeira;
Tecnologia em Gestão Hospitalar; Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia
em Logística; Tecnologia em Marketing;
Tecnologia em Processos Gerenciais. Cursos,

superiores tradicionais: Administração -

Finanças (4 anos); Administração - Marketing
(4 anos); Administração - Recursos Humanos'

(4 anos); Arquitetura e Urbanismo (5 anos);
Ciências Contábeis (4 anos); Design - Moda

(4 anos); Direito (5 anos); Engenharia Civil

(5 anos); Engenharia de Produção (5 anos);
Engenharia Química (S anos) Psicologia
(5 anos); Publieidcdee Propaganda (4
anos). Cursos superiores de curta duração:
Graduação Tecnológica em Análise e

Desenvolvimento de Sistemas (2,5 anos);

• CURSOS OFERECIDOS PELA

UNIASSELVI/FAMEG:
• Administração - Finanças (4 anos);
Administração - Marketing (4 anos);
Administração - Recursos Humanos (4 anos);
Arquitetura e Urbanismo (5 anos); Ciências
Contábeis (4 anos); Design -. Moda (4 anos)';
Direito (5 anos); Engenharia Civil (5 anos);
Engenharia de Produção (5 anos); Engenharia
Química (5 anos); Psicologia (5 anos);
Publicidade e Propaganda (4 anos). Cursos
superiores de curta duração: Graduação
Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (2,5 anos); Graduação Tecnológica .'

em Redes de Computadores (2,5 anos).
.�
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dez estandes participantes
do evento este ano, o que
mais vendeu foi o da Top Li
vros: 6.234 volumes.

O idealizador da Feira

do Livro, Carlos Henrique
Schroeder, comentou sobre
o estande que trouxe exem

plares em espanhol, inglês e

francês. lias livros em fran
cês venderam mais que os

em espanhol e inglês, isso foi
uma surpresa", diz.

Esse -ano, a estrutura do
evento envolveu 3 mil me
tros quadrados, incluindo

exposiçoes. Participaram"
do evento grandes nomes,

como Ziraldo, Xico Sá, Lou
renço Mutarelli, Roseana

Murray, entre outros. .

Schroeder destaca que a

Feira do Livro de Jaraguá do
Sul é hoje o maior evento li
terário de Santa Catarina.

I

A Feira do Livro de

Jaraguá do Sul é

hoje o maior evento

literário de Santa
Catarina.

Carlos Henrique
j I j i
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