
Educação
IF-SC entra em greve
Duas unidades do Instituto
Federal de Santa Catarina em

Iaraguá do Sul param as aulas
na segunda-feira. Página 19

Vereadores do Estado se

reúnem em Iaraguá do Sul.para
debater sobre as funções do

,

Poder Legislativo. Página 15
..._---_..

Encontro

Análise domandato
Expo2012
O que tem para ver
Conheça as novidades das

empresas que participam da
feira de negócios, naArena
Jaraguá. Páginas 4 e 5

Terra na água e água na terra EDUARDO MONTECINO
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Leito do rio Jaraguá está assoreado e, nos dias de chuva, a água invade asmargens e provoca erosão.Moradores pedemmeJhorias. Página 18
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Saúde
Uma infecção
causada por
fungos que afeta
aproximadamente
20% da população
brasileira aumenta
na estação mais
fria do ano. Saiba
como tratar a

micose de unha.

ara
Alerta
,

are
•

s

-

Primeira confirmação do ano é de uma menina de 12 anos. Ela está internada no

Hospital São José e passa bem. Secretaria de Saúde espera os resultados dos
exames sobre a suspeita de um possível segundo paciente com a doença.

.

P�19
,
•
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Do leitor
-

A diferença entre o
homem e o cachorro

Naquela tarde, ambos, Je
sus e Ganid, divertiram-se

em brincar com um cão pastor
muito inteligente. Ganid quis
saber se o cachorro tinha uma
alma, se tinha vontade e, em

resposta às suas perguntas,
Jesus disse: "O cão tem uma

mente que pode conhecer o

homem material, o seu mes

tre, mas não pode conhecer a
Deus, que é espírito; por isso
o cão não possui uma nature
za espiritual e não pode des
frutar de uma experiência es

piritual. O cão pode ter uma
vontade derivada da natureza

e aumentada pelo aperfeiço
amento, contudo tal poder de
mente não é uma força espiri
tual, nem pode ser comparada
à vontade humana, porque
não é reflexiva - não é resul
tado do discernimento entre

os significados morais mais

elevados, nem da escolha dos
valores espirituais e eternos. É
a posse de tais poderes, de dis
cernir o que é espiritual e de
escolher a verdade, que faz do
homem mortal um ser moral,
uma criatura dotada com os

atributos de responsabilidade
espiritual e com o potencial
de sobrevivência eterna". Jesus
continuou a explicar que é a au
sência de tais poderes mentais

que, para sempre, torna impos
sível, 'aos animais, desenvolver
uma linguagem no tempo ou

experimentar qualquer coisa

equivalente à .sobrevivêncía da

personalidade na eternidade,
Como resultado da instrução
desse dia, Ganid nunca mais
cultivou a crença na transmi

gração das almas dos homens

para os corpos de animais.
-

Mario EncIer

Compartilhe a sua opmtâo, Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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Sou fora demoda!
Gosto muito de perder tempo. Minhas lutas

são,mais das vezes, refinadas perda de tempo.
Agora mesmo, vou perder meu tempo, vou dizer
umas 'bobagens'. Vou dizer, por exemplo, que sou

a favor do namoro, do noivado e do casamento, ca
samento com papel passado e tudo: véu, grinalda,
cara séria do noivo, lágrimas nos olhos das amigas,
essas coisas. Quer coisa mais careta, antiquada,
fora demoda que isso?

O namoro que é de fato namoro é uma fase de
descobertas, de conhecimentos recíprocos que
podem levar ele e ela a desmanchar o relaciona
mento. O namoro visa às descobertas das partes
para que haja no futuro o menor número possível
de lágrimas derramadas.

O noivado, hoje fora demoda, era um "esquenta"
na relação, o pré-casamento, tudo era sério: enxoval,
nervosismos, a procura dos móveis para o futuro lar,
os filhos pensados, tudo... Namoro e noivado exi

giam tempo mas produziammagníficos suspiros de
espera... Era o amor na plenitude dos sonhos, Hoje
isso é tudo uma tolice, uma perda de tempo, os dois
se conhecem na balada e acordam sem roupa num
motel ou dentro de um carro ... Duvidar disso é ser

muito ingênuo. Desapareceu o respeito, a espera, o

tempo de conhecimentosmútuos, tudo.
O tempo de namoro e noivado não digo que

elimine mas reduz em muito certas surpresas de

sagradáveis com relação às incompatibilidades de
caráter entre ele e ela. Ou será que se o empresário
aquele lá de São Paulo, que foi assassinado e es

quartejado pela mulher, a conhecesse um pouco
mais teriamorrido como morreu?

O ser humano é ummagnífico dissimulado mas
não é capaz de disfarçar commuita competênciaum

,

..;

caráter torvo, mau, bandido. O bom e demorado na
moro e o noivado se não impedem as grandes tragé
dias do amor aomenos as diminuem emmuito. Não
tenho dúvidas. Mas sou careta, um fora de moda.

Pai
Dia destes, peguei um taxi à noite, duas dama

nhã. O motorista, dando duro na direção, era um
homem velho, cabelos branquinhos. Em pouco
tempo de conversa, contou-me de um filho que
não presta, um sujeito de 31 anos que o faz sofrer
por ser vadio e viciado em drogas. O pai já desistiu
de tentar salvar o filho, e o vagabundo não alivia
pai e mãe, os fazendo sofrer pela conduta errada
que assumiu. Que sofrimento para os pais. E o in
feliz do filho não se dá conta de que 'honrar pai e
mãe' é mandamento de Deus, é compromisso de
filho. Ordinário, safado.

I.

Eles
Acabei de ler, outra vez, que os ingleses estão

ultimando para lançar no mercado uma pílula an
ticoncepcional para os homens. Só umamulher in
sana vai confiar no cara que disser a ela que tomou
a pílula, só uma louca para acreditar. Além disso, os
machos de aparência acham que umapílula dessas
os faria impotentes. Burros, eles já são impotentes.
A cabeça deles é um fracasso...

Falta dizer
O lado saudável do governo Dilma quer ajudar as

mulheres que estão pensando em abortardando-lhe
boas informações sobremétodos seguros, essas coi
sas, e um batalhão de histéricos 'religiosos' são con
tra. Estúpidos, sepulcros caiados! Se o Cristo voltasse
ia-os surrar de relho, outra vez.

Fale conosco

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br 'Chefe de Redação: Márcio Schalinski 'Edição: Daiana Constantino, Diego Rosa e
Elisângela Pezzutti ' redacaoêocorreioccpoocombr- Fon�s: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 'Assinaturas: 2106-1936 'Plantão Redação: 9221-1268

, Comercial: 9149-9771 'Plantão Entregas: 2106-1919 '9132-5491 /8446-6817'Horário de atendimento: 8h às 17h30
, Endereço: Av, PrefeIToWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e EdITora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ECONOMIA 121 SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2012

,

.' .

�

'-o' l
_
:,,'_

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

DNULGAçAO

Reciclagem
AFundação Jaraguaense de Meio Am

biente a 20a coleta do Programa Re
cicla CDL/Fujama. Foram recolhidas

6,570 toneladas de material eletrônico
deixadas pela população em 20 pontos
do município. Desde o início do progra
ma, em junho de 2010, já foram cole
tadas em Jaraguá do Sul 87,07 toneladas

de material, entre eles, monitor, CPU,
impressora, estabilizador, placa de vídeo,
teclado, mouse, televisor, aparelho de fax,
telefone celular e cabos. Omaterial é reco
lhido mensalmente pela empresa Compu
ciclado Reciclagem Ltda, de Florianópolis,
onde a carga passa por processos de sepa
ração e descontaminação.

MaxWilhelm
.

Com um portfólio de 11 sabores de refrigerantes e quatro
bebidas saborizadas, aMaxWilhelm, fábricamais antiga do
Brasil, participará da Exposuper 2012. O evento acontece de 19

a 21 de junho em Joinville. A empresa apresentará ao público
o Body Light. O novo refrigerante da marca é o único no país
com fibras solúveis, que contribui para a saúde e auxilia no
funcionamento do organismo e no emagrecimento. AMax
Wilhelm também irá expor aMax Laranjinha, refrigerante que
esteve presente na infância de muitas pessoas e continua até

hoje, lembrada há anos como uma opção saborosa para festas
e confraternizações. Com um sabor único, aMax Laranjinha
contém suco natural de laranja, garantindo à bebida o gosto
inconfundível da fruta. Fundada no ano de 1925, em Jaraguá do
Sul, pelo empresário MaxWilhelm, possui a sede em Blumenau.
Mas parte de suas instalações históricas' ainda permanecem
vivas na cidade de origem. Atualmente, foram incorporadas à
unidade do FortAtacadista que ocupa o mesmo terreno.

COMMODITIES

PERÍODO
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.. ···· ..
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BVMF3 10,93 f.' 2,05%
........................................................................................................................................................................................

. POUPANÇA 0,5222 15.JUNHO.2012

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N°04666
1 ° 60.838 250.000,00
2° 85.349 24.000,00
3° 02.100 14.000,00
4° 14.363 13.000,00
5° 56.552 11.567,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1253 "

03 - 05 - 08 - 11 - 23
26 - 28 - 33 - 35 - 36
43 - 46 - 50 - 55 - 58
73 - 77 - 91 - 93 - 95

MEGASENA
SORTEIO N° 1397
03 - 04 - 07 - ,15 - 27 - 56

QUINA
SORTEIO N° 2921
03 - 18 - 30 - 33 - 69

DUPLASENA
SORTEIO N° 1078
Primeiro Sorteio
26 - 27 - 37 - 40 - 47 - 48

Segundo Sorteio
05 - 10 - 13 - 29 - 30 - 39

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 101/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: .PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO-DE AREIA MÉDIA
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 28/6/201214:00 horas

Expo 2012
Os organizadores já comemoram
os resultados alcançados na
abertura do evento que hoje
chega à metade de sua duração.
São esperados até o dia 17

I

mais de 40 mil visitantes que
deverão conferir as novidades

apresentadas pelas empresas que
ocupam mais de trêsmilmetros

quadrados de área de exposições.

Alenice
AAlenice, destacada confecção
'estabelecida em Guaramirim,
participou da feira FIT, onde
foram apresentados os produtos
das marcas Tulye e Charpey. O
evento foi realizado em São Paulo
no começo de junho e, mais uma

vez, foi um sucesso. Estiveram

presentes os empresários Carlos
Iunkes , Evaristo Caviquioli e
Ricardo Menegheli.

RecrutalDento
Esse será o tema de um curso de

capacitação promovido pelaApevi,
que acontece de 18-a 21 de junho
no Centro Empresarial de Iaraguá
do Sul.AApevi está constantemente
trazendo para seus associados e,

também, para não associados uma
série de cursosmuito objetivos e
focados nas necessidadesmais
básicas das empresas .

Mr. Micro
Essa empresa do setor de

informática, que já firmou o seu

nome na região, completa hoje 18

anos de atuação em Jaraguá do Sul.

(
-

CONVOCAÇAO DE RETORNO
AO TRABALHO·

Cipa -- Industrial de Produtos
.

Alimentares Ltda, convida
seu colaborador o Sr.(a)LUlS
CARLOS DA VITORIA - 957 ,

para reassumir suas funções
no mesmo local e horário, ou
justificar Sua ausência ao

trabalho no prazo de vinte e

quatro horas.

VALE5 37,86 .. -0,11%

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.

PETRÓLEO - BRENT ,q�, 0%

OURO .J -0,04%
US$ 97,230
US$ 1.622,910

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Pº.J:..AR ÇºM.J!JR9.I.Al::"(�M. ª�} .?!.9.�!� ?!9�!� :IJ.: ..�.Q&7.°!o.
PºJ:.Aª .. 'l.'V..R�.êM.º. (;I!i.M .. R.$.L � !.�.�º.9 ?/.1..ªºº :�� .Q!�.7.o/.o..

.l!;.v.�P .. (l!;.M.R.$.) ?!.�.�.{).? ?.!.�.�ª7. :� �.Q!}.�O/'o.
LIBRA (EM R$) 3,1971 3,19�7'" -0,43%

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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FOTOS FÁBIO MOREIRÀ

i"FJfL"'NOLOGIAE DIVJÉI"tSÃO.. Unia parceria entre àsem� Som 'MendonçaAutomotivo e '

� ".'

Recicla Eventos, by.Joe Jr. trouxe para a,Expo·wu.Simulador de corrida. O diretor da Recicla
Eventos, Lu� 01iilherme Borquezan, eXplica que a experiência aeonteee dentro de'um veículo
e para participar da novidade é preciso retirarmoa senha e fazer-um cadastro..No domingo;
quem tiver feito a coi-ri:da no inenor tentpo ganhará tuna :mi:niatura do çarro de corrida.

Abas"teeiJLneiJ."to de ii St
,

,

. Inovação sustentável
Em parceria com a' Breí

'thaupt, a indústria de motores

Anauger, ,de São Paulo, trouxe

.para a, Expo 2012 uma linha de
,

produtos com o foco na econo

mia; O sistema aproveita a luz
solar para o uso de bombas sub
mersas vibratórias.

'

A inovação possibilita a re

dução dos custos em de energia
'elétrica e- garante abastecimen-

to, de água 'sem gastos extras.

,

Em dias ensolarados, o produto
é capaz de bombear,' em média,
8.600 litros de água por dia para
utilização em residências, par
ques, clubes, condomínios.

Além
.
disso, o sistema de

bombeamento pode ser utiliza-
.

do para a irrigação de plantações '

e abastecimento de água para o

,
gado, ém sítios e fazendas.

E(�ONOlVlIA Produto é movid� apenas 'pela luz
do sol e pode bombear 'até 8,6 mil ,litros �e água

HOJE
• 16h - Abertura Sala

, do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor
Individual

• Visitação aos estandes '

'

:. Cafeteria
• Turma do Miguelito
• 1 8h, - Apresentoçôo Grupo

� Gats, com Chaplin -

,. 19h 'e Desfile de Moda Seno i
• 22h - Término das
atividades do dia

AMANHÃ
• 13h - AbertCra

'

• Solei do Empreendedor,
• 1 a Feira do Empreendedor
Individual

• Visitação aos estandes
• Cafeteria
• Exposição de Aeromodelismo
• Exposição de CClTrOS

antigos e diferenciados
• Turma do Miguelito
� 18h - Apresentcçôo
Mágico Pasquali

DOMINGO
-� 13h - Aberturo
• Sala do Empreendedor
• 1 a Feira do Empreendedor
Individual

• Visitação aos estendes .

• Cafeteria
• Die do Sorvete
• Turma do Miguelito
., 14h - Apresentação

, Mágico Pcsquoli
, • 19h - Término das

, atividades do dia
..
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Senai

"A IDQda também 'está'

presentena Expo 20,12
,

o Senai apresenta hoje à noite, 4� 19n, três des
files, com inovações criativas .. Tambérri haverá uma

,

, exposição de peças inspiradas nas obras do estilista
Hussein Chalayan.

Acoordenadora dos cursos de Modà e Vestuário
---.,

daentidade, Arlete Ehlert de Souza, explica que a ,

escolha por este estilista está associada ao trabalho
que envolve transformação, novas formas, tecnolo-

, gia e inovação. Esses conceitos também são traba
lhados nos cursos técnicos' de Produção de Moda e

Modelagem dó Vestuário, oferecidos pelo Senai.
'

O projeto envolve 58 alunos e, além de Arlete,
também são responsáveis pelos desfiles as profes
soras Joyce Barbíe, Ana Cristina Vieira, Luzia Bern
dt e Iosíane Momm. O primeiro' desfile vai mos
trar o' uso de materiais reciclados na moda; como
jornais, teclados de, computador e CDs. Os outros

" 'dois trarão tecidos diversos, com peças que se

transformam, como a saia que vira bustiê ou a blu
.sa, onde as mangas se' transformam numa calça.

Em outro desfile, as peças serão construídas na _',
'

hora, usando a técnica de Moulage, em que "a roupa
, é montada adequando-se ao corpo; para um perfei-
to caimento, De acordo comArlete, este é o segundo

.

ano que o Senai participa da feira como, convidado.

.'

QPÇÓES Máquinas' de cc:-stura doméstiéaS fazem
mais c;Ie 50 pontos'diferentes e podem dar renda

,POPUIAIlIZAÇÃ() Edite apresenta um'apareUt9
massageador que era excl�sivo dos fisioterapeutas
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Negócios
Diversidade de atrativos na Expo

Feira apresenta uma
variedade de opções
em compras, com

produtos inovadores
JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

OS produtos e serviços dis

ponibilizados na Expo
2012 apresentam uma diver
sidade que pode render bons

negócios. E quem prima pela
inoação, ganha atenção.

Uma das novidades apre
sentadas é uma betoneira para
uso na construção civil. O

equipamento, fabricado pela
empresa jaraguaense CSM,
vem com motor e caixa de re

dução mais leves. "Ela quase
lião faz ruído e tem maior du
rabilidade", explica o vendedor
Rafael Moreira. Segundo ele,
o custo desta betoneira quase
não difere do valor das outras.

AExpo 2012, é amaior feira de
negócios do Vale do Itapocu. Ela

iniciou na quarta-feira e se es

tende até domingo, ria Arena Ia
raguá. Esse ano a estrutira conta
este ano com aparticipação de 85
expositores, abrangendo setores
de produtos, serviços e indústria.

Além das vendas diretas, o

evento proporciona contatos

para futuros negócios e uma

maior fixação da marca perante
seu público consumidor.

.

A coordenadora da Expo
2012, Irléia Reiter Marotte, afir
ma que a intenção é superar o

valor de negociações da edição
passada, realizada em 2010, e

que chegou a R$ 10 milhões.
Outro estande está comer

cializando máquinas domésti
cas de costura que fazemmais de
50 pontos diferentes. "São ideais
para trabalhos de Patchwork e

Quilt e também para costumizar

roupas, uma tendência atual
que valoriza muito as peças",
observa o expositor Emir Ka
des. Ele destaca que quem tem
uma máquina destas em casa

pode utilizá-la como meio de
trabalho e obtenção de renda.

FÁBIO MOREIRA

NOVIDADE Betoneira produzida pela empresa
jaraguaense CSM é considerada silenciosa

Outras opções
Vinda de Londrina (PR),

Edite Alves, da W Fisio, está

participando da Expo pela
primeira vez. Ela trouxe apa
relhos de massagem fabrica
dos no Brasil, entre eles um

massageador manual e uma

esteira massageadora. Ela
pode ser adaptada em poltro
nas, sofás ou na cama, podendo
ser levada em viagens. "São pro
dutos que há alguns anos eram
utilizados apenas por fisiote
rapeutas e que agora estão se

popularizando", comenta.
A empresa jaraguaense Tri

plac Mídia Externa está parti
cipando da Expo pela primeira
vez. Um dos destaques do es

tande é o adesivo que pode ser

utilizado no lugar do papel de
paredé. "É um material mais
durável e com menor custo,
que também é usado para per
sonalizar móveis e veículos",
explica a supervisora comer

cial Cassiane Pires.

CARTAo fOROJTAÚCARD.SOU01EJÃOSW.
�_lI$ttíK/ll1i(j#itl�l!If'IlI,if.iIIt�...fCH%M:I
f'....fj.._�...;4/íiJIIi....,1__�IIII/IIiIII'U_

MORin.
Jaraguá do Sul
(471 3274.2800
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Charles Zímmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com
Crônica

Economia verde Cinema

AOligemda
humanidade

semelhante ao abacaxi, cujas
fibras são resistentes, longas,
fléxíveis e duráveis � que pode
substituir todos os usos conhe
cidos da fibra de vidro, além
de servir para reforçar garrafas
pet, fabricar sola de sapato e

darmais maleabilidade a vigas
de concreto para construções
em áreas sujeitas a terremotos.

Em Santarém, no Pará o plantio
rentável e bem-sucedido dessa
bromélia estimulou centenas
de pequenos produtores das
localidades vizinhas.
Eis o ciclo da economia verde:

enquanto essa bromélia da
Amazônia circula pelo trânsito
nos carrosvw, GM, Peugeot,
o dinheiro gerado aumenta a

renda de ribeirinhos nosmuni-

Fóruns como esses da Rio+20
são necessários, claro. A

dificuldade desses encontros
é chegar a um denominador
comum. Ou seja, se fala, se de
bate, se discute, mas se chega
a pouco de concreto. Ao final a
Rio+20 vai apresentar uma lista
de medidas a serem tomadas,
mas elas serão as mesmas lis
tadas em 'encontros parecidos
realizados em anos passados.
Artesanato e extrativismo são
boas vitrines, mas não bastam.
A economia verde pede bases
mais amplas, sólidas, inteligen
tes e inovadoras. Um caminho
é unir ciência e empreendedo-:
rismo. E amelhormaneira de
eliminar resíduos é transformá
los emmatéria-prima.
No Ceará um produtor de
camarão descobriu o que fazer
com montanhas malcheirosas
de casca e cabeça do crustáceo.
Descobriu a serventia de um

polímero natural chamado
quitina, presente na carapaça
do camarão e de outros crus

táceos, como lagosta, cuja
principal função é aglutinar
e absorver gorduras e óleos.
Além do combate a obesida-
de e ao colesterol alto, nessa
substância descobriu-se que se

pode atacar os vazamentos de
petróleo. Pulverizada sobre o

poluente, derramado em água
doce ou salgada, elas formam
aglomerados fáceis de reco
lher, tornando a limpezamais
eficiente. Outro exemplo sai
da FlorestaAmazônica e segue
para uma fábrica de peças
automotivas, uma bromélia

"Prometheus" entra em cartaz a partir de hoje e vem

com respostas e novos dilemas para o universo alien

zabeth Shaw e Charlie Holloway
. partem em buscam de respostas
sobre a origem da humanidade.
Ao chegarem em um estranho

planeta aparentemente ina

bitado, os tripulantes da nave

prometheus encontram seres

alieníginas de uma civilização
antiga que possuem comporta
mentos não tão civilizados.

Com um elenco poderoso
com Noomi Rapace (Elizabeth
Shaw), Michael Fassbender (o
androide David), Charlize. The
ron (Meredith Vickers), ldris
Elba (Janek), Guy Pearce (Peter
Weyland), Sean Harris (Fifield),
entre outros, e produção da 20th

principal estreia
nos cinemas nes

te fim de semana

é "Prometheus',
do diretor Ridley
cott, É um regres

so à ficção científica de Scott que
há mais de 30 anos deixou uma
marca inconfundível no género,
com filmes como "Blade Run
ner" e "Allen".

"Prometheus" passa-se na

Terra, no ano de 2058, em que
são encontradas na África, pin
turas rupestres, aparentemente
produzidas por extraterrestres.

Financiados pela corporação de
PeterWeyland os cientistas Eli-

Century Fax, Prometheus rece

be este nome em referência ao

personagem damitologia grega:
Prometheus, aquele que roubou
o fogo de Zeus e assim foi puni
do severamente.

O roteiro foi parcialmente
inspirado no obra "Eram os Deu

sesAstronautas?", escrita porEri
ch von Dãniken, que apresenta a
teoria de que os precursores da
vida na Terra seriam astronautas

extraterrestres. Outra obra em
.

que "Prometheus" se inspirou
foi o livro de ficção científica,
"Nas Montanhas da Loucura" de
H.P Lovecraft. O filme foi inteira
mente rodado com câmeras 3D.

A economia verde pede
bases mais amplas,
sólidas, inteligentes

e inovadoras.
Um caminho é
unir ciência e

empreendedorismo.

cípios paraenses. A dimensão
da nossa ignorância a respeito
daAmazônia é enorme. Apenas
2% da sua biodiversidade é
conhecida. Na luta contra a

biopirataria, a burocracia brasi
leíra penaliza cientistas. As leis
e os procedimentos relativos
à bioprospecção tornaram-se
tão rígidos e trabalhosos que
limitam a coleta de plantas,
micro-organismos e animais

amazônicos.

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20
• eiRe Breithaupt 2
• Prnrnetheus - Leg. -14h, 16h30, 19h, 21h30
• Cine Breithaupt 3

• A Branca de Neve e o Caçador - Le�. -14h, 16h2�118h50
• Homens de Pr.eto :3 - Leg. - 21 h20 ATORES Michael Fassbender (E), Charlize Theron e Sean Barris estão em "Prometheus"
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Possível Vice'

r�" I '

'!ii'
i

osuplente de vereador
, Hideraldo Cone (PNlBB), Q
': Híderaldq da Belmec, tem

. iJj;1;:sidobastante comentado '

,.

nas rodas de conversas
íriformais de alguns '

artido�. � peemedebis�a', ,

estaria sendo indicado
,/

�

como o nome ideal para o

cargo de vice.

-Ontem à noite, o PSDB
'

se. reuniu com o PSC. É
possível uma parceria entre

\ os partidos para a disputa
. eleitoral. Os pequenos têm ,

seu'valorpríncípalmenre
porque atraem votos para a

composição majoritária.
,

, ,

.

Recepção
"

peemedebísfa
Lideranças do PMDB de
Guaramírim, entre elas O

" prefeito Nilson Bylaardt,
receberam ontem, cóm

'

;
< um jantm;, o senador,,

Casíldo'Maldaner,'
que palestra hoje no
Seminário,�stadualde '

, Vereadores; Na agerid�tdo
parlamentar está prevista
uma visita ao Seminário ,"

e Co
'

e.aVidD
ifi",.

. ..' J',,1

"':Bauer, páí do senador
'

Paulo Bauer (PSDB) ..

tti��gêll�i�s
internas
Neste fínide semana,

e

o PT estadual devê pai
fim a uma discussão'
interná. Em encontro

do partido será definido
sobre à possibilidade das'

J, " siglas dos trabalhadores
'

> estarem se coligando com
.

.o PSDB e PSD em alguns
'_ . municípios catarinenses.

E� Schroeder, por
''',�xemplo, o vereador
Moacir Zamboni (PT)
trabalhapara que saia
umaparceíra com o

PSDB, do éx-prefeítô
.

'Osvaldo Iurke.

Daiana Constantino 3275-0065,
,

2106.1929 I daianac@Dcorreiodopovo.com.br

- ,

Pelos bastidores
Apesar de ainda não ter anunciado al

guém para concorrer à majoritária, o

PMDB não ficará sem lançar um candi
dato, seja para prefeito ou vice. Sem dúví
da, o deputado Carlos Chiodini é o nome

mais forte da sigla. O PP quer sealiar com o

PMDB, mas não abremão da cabeça de cha-

'pa. O mesmo quer o PSDB, que tem como

parceiro à DEM. No município, há uma sin-
,

toma entre esses quatropartidos, o que pode
resultar em uma gradecomposição. Já o PR e

aPDT podem sair com chapapura ou abra- ,

çarão o PC do Rque,continua parceiro do PT

O(essas duas legendas não estariam dispostas
a formar um frentão). Conversa vai e conver
sa vem, e-a eleição em Iaraguádo Sul poderá
ter nopáreo de cinco a seiscandidatos a pre-'
feito. Mas a decisão mesmo só sai'no dia 30
de junho, ou então no dia 7 de julho, quando
os registros devem ser feitos no Cartório Elei- ,

toral. Afinal, o jeitinho' brasileiro não falta na
hora de elaborar as atas das convenções.

FABIO MQREIRA

'D.fí)#SSa
Obl'lOl

"'"

çao

Oposição'
ariestesfada
No primeiro dia do Seminário dos
Vereadores, foi tratado sobreo papel dos
legisladores. Urna das principais funções
dos parlamentares municipais é fiscalizar

,

as ações do Executivo - o que praticamente
não acontece,nas Câmaras da região. Hoje,

,

nos cinco municípios doVale, a oposição
está quase que anestesíada.

Da presidente da União dos
Vereadores de Santa Catarina,
Adiles Maria RampíBregalda,
sobre o papel do vereador e
do eleitor: "Faço um convite a

todos' os munícipes para que,
participem mais das Câmaras
deVereadores e fiscalizem,' -

porque na realidade overeador
é um fiscalizador do dinheiro '

público, mas o munícipe é um
fiscalizador do vereador".

�

Acabou:
•

em pizza
A comissão f?rmada por vereadores que
investigou o sumiço de um ônibus da

,

Prefeitura de Guaramirim no ano passado
. deve ser anulada pela Justiça. Essa
,

decisão foi dada pela falta de informação'
do prazo de trabalho do grupo nos
documentos. A sentença ainda não-foi
publicada, mas cabe recurso.

Especulando
Pré-candidato a prefeito-não é candidato a vice. Se essa for a regra do PSDB de

-

'Jaraguá do Sul.Níura Demarchi pode estar fora da disputamajoritária. Irineu Pasold
(P5DB) teria tido a sua chance neste mandato como vice. Lio Tironídesempenha um
bom trabalho na SDR. Vicente Caropreso seria a cereja do 'bolo, .mas não demonstra
intenção de participar. Continuam as dúvidas.

,

�

"

·'Quase lá
Em Guaramirim, PT, PP e DBM
devem entrar em um consenso

nos próximos dias. Falta definir os
nomes dos candidatos a prefeito
e vice. Os petistas têm como pré
candidato o empresário Evaristo

, Caviquíolí: Os progressistas
contam comMauríciZangheline.
E os democratas com o ex-prefeito
Mário.Sérgio Peixer. Se formada a

composição com essas três siglas, ,

, o município terá neste pleito três
, opções para amajoritária. Lauro
'.

Frõhlích (PSD) e Paulo Veloso
(PSDB) estão juntos na disputa. O

, prefeito Nilson Bylaardt (PMD�)
tentará a reeleição.

A' inOuência,
dos caciques,
Com a presença dos senadores

,

catarinenses hoje em Iaraguá
do Sul, as conversas entre

. as lideranças políticas sobre
'as eleições aumentam.
Provavelmente será reforçadà
a ideia de unir peemedebistas
e tucanos. O senador Casildo
Maldaner, que chegou a participar

,

da filiação deAntídio Lunelli ao
. partido no ano passado, lamentou
'a desistência do empresário e hoje
apoia uma aliança do PMDB com

'

o PSDB, da sua suplente Niura
Demarchi. O PMDB é um dos

, partidos mais fortes no município
e as outras siglas estão à esp�ra de
unia decisão interna do PMDB,
que ajudará adeterminar as

formações de coligações. Hoje, ,

.

também, Paulo Bauer (PSDB)
deve procurar as lideranças
municipais do PMDB. Na última

"

visita a Jaraguá do Sul, o tucano
, conversou com o deputado Carlos
Chiodini e reafirmou a pré
candidatura de Niura Demarchi.

Papo' no café
, '

,"
, Lideranças do PT e do PR se

'

reuniram ontem na parte da
,

manhã. Em pauta, alianças para
as eleições. O PR está tentando
buscar oapoio dalegenda dos

, trabalhadores e parece que se

afastou do Pp, do Dieter Janssen.
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,CONTATOS e OUlRAS OPÇÕES; Arriba M�}ii(,nBar· 33711160/Confrarja �oChurrasco· 3275 1449/ EsPaçó Oca 0'3370 9190/Th!! Livi"g Restaurante "I 3376 4822
"

i �'Oncion Pu� . 30S� 3065 ; Licoletia . 30541085� /Madillena Chopp eC�zillha. 30�5 3059 iMoving Up - 9956 6q.�1;MrB�f - !lM8 2166 / Patu�Ml!sic: 3055,b064 / '

" ,Re,q,f11" Music &Arts • 9654 1373 / SacraTentum Pub . 8832, 15�4 / TheWay i::t�b;: ,84330083/ Upper Floor· 9644 4,' '/67 IVilla Restaurante e Choperia - 32.75 1277
II" '

.UI IH '.li' ,
"

contato@poracaso.com

Café Arte Bazar
'

� t""�.

'1Q� ,

Destaque do dia: evento daqueles gostosos
de comparecer é no bazar que as "personas"
Tamy Secco, Rosemerie Borgamnn e Chan
promovem logo mais. Tal como foi anunciado,
haverá fotos, ilustrações e pinturas lia preço

.

de banana". Imperdível para quem busca

inspiração ou quer dar uma incrementada na
decoração da casa ou escritório. 'O evento vai
começar hoje, às 15h, no QG da Rua Carlos
Blank, 159,Vila Lalau. Contato: 8826-3682.

-.

DIEGO JARSCHEL

//�s irmãos
f Danielle

f e Edilson
dos Santos

mos.tram
simpatia

nos

corredores
daThe

Living

Cam.peonato de Skate
AConcerto Skate Shop e a FME anunciam para dia Iode julho a

realização da primeira edição do campeonato de skate liA Rua é
Nossa Cara." O evento vai rolar na PraçaÂngelo Piazera, a partir
das 9h, e já está com inscrições abertas para as categoriasmirim,
iniciante e amador aberto. Telefone para cantata: 3374-5135.

Ecorockalismo
E se houvesse um
site que plantasse
uma árvore para cada
música que você
baixasse dele? Emelhor,
se esse site ainda
fosse para propagar

.

o trabalho de bandas
de rock? Rá! Taí, isso
existe! E a proposta
vai amil. Não percam esse link por nada: mudarock.com.br. Até o

,

fechamento desta edição, o download da vez era Cachorro Grande.

/'

Feijoada e diversão
Evento dos grandes na agenda de Guaramirím, chega neste sábado
a sua 5a edição aA Nossa Feijoada, evento que vai tarde adentro
apresentando duplaAlex eWillian, grupo Pagode.com e os DJs
André Heat eAlan Silva. O palco segue sendo o Parque Aquático
Ocaê, com o agito comecando as 11h. Valor dos aceSSQS� R$ 20.

"

ERICDELIMA
" '

tI

�
ir'-
A bela Amanda Santos em
uma 'pausa no show da

dupla Dany & Rafa, para
o flagTa da coluna
...............................................................................

* Sábado édia deprestigiar
ANossaFeijoada, Ui no
Ocaêem Guaramirim.

Josiély
Pinheiro,
22anos

ELTON MELCHIORETTO

o belo casal Helena Tomelin
e Rafael Satler foi clicado na
sexta universitária da Upper
Floor, em Guaramirim
................................................................................

Nofx: em Curitiba
Considerada uma das maiores bandas de Hardcore
do Planeta, o Nofx desembarca dia 30 de setembro
no palco do Curitiba Master Hall. Em turnê pela
América do Sul, divulgando seu novo álbum, a
banda promete a mesma disposição e som pesado
nessa sua segunda vinda ao País, após nove anos

de intervalo. E está saindo Van aqui da cidade. As
garotas da produtoraMotriz estão organizando a .

viagem. Informações pelo telefone 9161-7085.

ERICDELIMA

Scheila Sasse soprou velinhas na
Sacra Feira do Sacramentum Pub,
ao lado de Tadeu Henrique Nunes
.............................................................................................................

• 22h - Esquenta da Nossa Feijoada / Shaw comAnder & Fael
I DfAlan Silva / Elas free até as 23h
cm:Upper Floor, em, . irim 19912-59.11

Domingo 17
• 22h - Pagode & Sestsne]o I Shaw com Rodrigo Baron
e Levando um Lera
Local: London Pub 13055-90t35
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3370-3242

Feijobeira
Agendem! Amanhã,mais conhecido como sábado, rola
no Beira Rio Clube de Cam

po, a 1 Da Feijobeira. Na pro
gramação, além da deliciosa

feijoada pilotada por Gilmar

Maurissens, o Galego, o evento

terá várias atrações. Entre elas
um torneio de futebol society,
em seguida uma pelada entre I

os amigos de Tato Branco e os

amigos do MiroMaba. Para fe
char com chave de ouro, o cra

que Felipe, do Atlético de Ma

dri, da Espanha, reune a sua

turma e enfrenta a galera do

ex-jogador do Flamengo, Tôto.
Vai perder? A musicalidade fi
cará por conta dos Cowboys.

"Garage"
Na próxima quarta-feira, a
porta da "Garage", um dos

points mais festejados de
Iaraguá do Sul, reabre para
o tradicional encontro dos
convivas. Uma noite para
confraternizar, fazer amigos
e viver a vida.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

grande amigoAlberto Corrêa,
presidente do grupo Dipil.
Além de dar aquela força para
o colunista, sempre lê estas

páginas para ficar por dentro das
novidades de nossa sociedade.
Valeumesmo, irmão!

\ ISO 9001
ail

Moa Gonçalves
MARIA GONÇALVES/DNULGAÇÃO

C'

NOITE O casal Nery e Rosana Spézia, no Dia.

dos Namorados, cOlÚerindo as delicias do Madalena
e· MARIA GONÇALVES/DNULGAÇÃO i'

SE ç Da Rússia, para curtir a data dos apaixonados
no Kantan, o casal Francisco e Jaqueline Berri Alves
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Buxixo
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo, essa semana, que está preto
o clima entre uma charmosa da urbe sorriso e omarido, empresário
gente do bem da cidade. Ela recebeu um e-mail dando conta de uma

viagem dele com umamorena periguete... Agora amoça circula com
uma carteira de grife famosa, espalhando que ganhou dele. Uma saia
justíssima! Por favor, Sr. Bruno, uma bem gelada namesa 12?!

ARQUIVO PESSOAL

NIVER

Lu Silveira,
que trocou

idade ontem,
posa cheio de
estilo para

coluna desta

sexta-feira

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 - centro
www.ka.yroshotel.com.br

Nas rodas
• Depois de uma'disputa,
o cabeleireiro Tião e

Aldo Pavanello ainda
não voltaram Ia se falar
cordialmente. Questão
de tempo, projetam os

amigos.

• O amigo Rodrigo
Freiberger, da Decorpisos
Acabamentos, foi bater
pernas em São Paulo.
No programa, muito

I·
. busíness.

"

Vale conferir
A Serimaq Ecológicos convida
todos para visitar o estande
na Expo Feira 2012, na Arena.
Os produtos ecológicos e uma

novidade emmoda feminina
fazemmuito sucesso.

Pela rede
"Ele sabe o que fala e canta

músicas", diz o amigo de Pedro
Leonardo ao jornal. Humorista
Carlinhos, o "Mendigo", teria
contado à publicação que
visitou o sertanejo e que a

. memória do músico-não-teria
sido abalada." Se o Pedro ainda
reconhece o "Carlinhos", então
amemória dele estámuito
melhor que a nossa.

moagoncalves@netuno.com.br

Adorei
Ontem fui conferir as novas instalações do Restaurante Park
Aurora, do casal boa gente Fábio e Sandra. Reabriu há um mês.

Confesso que adorei. A casa está num lugar alto, cercada pela
natureza e dominada por um silêncio, que dá vontade de ficar

por lá. Infelizmente não pude conferir as delícias que o cardápio
oferece. O restaurante, por enquanto, só abre para o público aos

domíngós, Mas voltarei. Onde fica? Na RodoviaWolfgangWeege,
à esquerda, após o Portal da Chocoleite.

Trabalhar pelo
que se ama é
amar aquilo
em que se

trabalha.

Leon Tolstoi

Nunca
Com todo esse tremor de terrá
em voga, achar que Cecília
Konell e Moacir Bertoldi ainda
acabam se dando as mãos é
continuar acreditando que

Papai Noel existe. Ou não?

Pela culatra
Vixi Maria! Não é que
acabou o namoro de Fabiane
Paoletto e Orlandinho Stoco

Ir. E não me contaram nada?
A dupla está desfilando, até
aonde eu sei, livre, leve e

solta. A vida segue!

Café colonial
o cantorEnéias Raasch
movimenta, no sábado, o
tradicional Café Colonial da

BALADA KeyIa Carvalho, nos corredores da The Living Confeitaria Bela Catarina.

Destaque
Claudiomir e Laíze Lescovitz,
um dos mais apaixonados
casais do momento, sempre
felizes e de bem com a vida.

Te contei
• 'O meu amigoLuiz
Carlos Gieseler, o Zuza,

.

passou a semana toda na
academia. Quer estrear
bem, no joga de sábado,
entre os amigos de Tato
BrancoXMiroMaba, no
Beira Rio.

• Porfalar nisso, é
melhor a gente pedir
para o Silvinoleiet; da

. FUlierária Leiet; deixar à
ambulância de prontidão.

• Amanhã à noite, vamos
curtir na casa do amigo
DagomarMueller rodada
de pizza emuito vinho.

'/;"

• O restaurante

Bimbos também está
movimentando a noite

com uma deliciosa
.

'rodada de pizza.

• USe você não executa
SUÇlS ideias, elseraorrem"

• Com essa,fui!

Será'!
De volta ao batente, depois
de licença do cargo para uns
dias de férias, Cecília Konell,
parece que já intimou os

responsáveis da revitalização
do estacionamento da Scar,
para que acabem a obra.

Situação que está deixando
os moradores da região
inconformados com o descaso.
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E quem está
comemorando

mais um ano

de vida hoje
é aminha

linda afilhada,
Rafaela!

Felicidade e

saúde é o que
deseja esse seu
Tio Nissiu, que
tanto te ama.

c U l T

CABANA cmrr

FOTOS DIVULGAÇÃO.
Humbeto Furtado
ePernada Furtado.

Ele, um dos
melhores fotógrafos
da nova geração,
com fotos na
Vogue italiana e

se prepara para
um mochilão por
todo o território
nacional. Ela, mora
na Irlanda com o

querido Ico, onde
curte experiências
inesquecíveis.

o Sr.Wilson da Silva vai
se apresentar no Espaço
Oca. Isso não diz nada a

você? E se eu disser que
quem vai estar no Espaço
Oca é oVentania?Assim

você reconhece? Então

meu amigo, considere-
se ummaluco magrelo!
Cantor, compositor e
andarilho, Ventania é
influenciado diretamente

pelo movimento hippie
dos anos 70. Ele mesmo
denomina o estilo de
suas músicas como "rock

estroncho", uma espécie
de rock sem capricho.
Atualmente ele é casado

e possui dez filhos. Isso
mesmo, dez!
As letras de suas canções
(bastante polêmicas)são
inspiradas em temas do
movimento hippie, como
por exemplo, a liberdade,
que lhe permite pôr o pé
na estrada, sem rumo,

transportando-se com
osmeios disponíveis.
A contemplação da
natureza e a ideia de paz
e amor, fazem parte das

inspirações do cantor. Para
os interessados o show
rola dia 26 de junho e os

ingressos antecipados
estão disponíveis naMega
Rock, Ponto Certo e no

Espaço Oca.

Amigos especiais, Tubarão e Roeder,
parceiros de futebol e de um bom samba

Agenda

ACia dos Bondrés (Rio de Janeiro) apresenta amanhã no Sesc o espetáculo
"Instantâneos". Inspirado no Topeng (teatro/dança dos rituais de Bati) e no
teatro popular brasileiro atualizado, respondem as evoluções do espaço
cênico de hoje. A técnica investiga em sua encenação o princípio artesanal
desses dois universos, suas cores vibrantes e seus ritmos

tradicionais. O espetáculo aborda o ser humano e suas

relações através de situações cotidianas. No palco, cinco atores
vivem diferentes máscaras, revelando de forma simples e lúdica

amaneira como habitamos omundo e instantes de vida. Resultado

de uma pesquisa sobre objeto manipulado, o cenário habita o palco
demaneira ágil. Objetos são manipulados, ora por varas, ora sobre rodas.
Como o espetáculo não se fundamenta no uso de palavra e do diálogo,
amúsica, tocada ao vivo, assume papel fundamental na,narrativa,
garantindo seu lugar junto aos atores. Instrumentos asiáticos como o

gamelão e instrumentos brasileiros e africanos (cavaquinho, canga,
alfaia e pandeiro,marimbas) se integram, propondo pesquisa de ritmos

populares criandourna orquestra de instrumentos tocada pormúsicos e

também pelos atores. O evento tem duração de uma hora e começa às 20h.

A classificação é livre para todos os públicos.

..; HOJE
• PATIFARIA - Rock'n'roll

Lico Bar - 22h

• PAULOHENRIQYHop
Rock

--;-Sacramentumpu�- 22h
_--r--;,..; AiVJ:,ANHÃ.
_-. Dj AN�IN�HA�::..:.....7\i'\'h_--

-pãfiífMuS1C - 00 -

------
_--

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
.

.)
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Previsão do TeDlpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

São Miguel
'do Oeste

...
160250

Chapecó
...
150 220

Instabilidade
Mais nuvens e chuva isolada
do Oeste ao Litoral Sul do
Estado devido à influência
de um cavado (área
alongada de baixa pressão).
Nas demais regiões, sol
com aumento de nuvens.

Temperaturamais elevada.
No sábado, aumento de
nuvens e pancadas de
chuva. Temperaturamais
elevada de Florianópolis
ao Norte do Estado, com
sensação de ar abafado.

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Elisa se aproxima de Rodrigo e Miriam se afas
ta. Todos no edifício São Jorge ajudam a organizar o
casamento de Josué e Valéria. Gabriel discute com

Beatriz por causa de Cris. Melissa sonha com Ze�
nóbio e implora pela vida de Fernando. Clara conta

para Rodrigo o sonho que teve com ele. Rodrigo vol
ta a sentir dores na nuca. Elisa sonha com a caixinha
de música que apavora Clara. Flavinha entrega a

Laís o dinheiro que conseguiram com a rifa. Gabriel
conta para Miriam que se desentendeu com Beatriz.
Fernando confessa a Dimas que tentou matar Rodri

go. Cris pede perdão a Kléber. Jacira é abordada por
um fotógrafo no shopping.

. CHEIAS DE CIIllRME • GLOBO· 19R
Inácio impõe que Rosário se afaste de Fa

bian. Sentindo fortes dores na barriga, Lygia vai
ao hospital e, ao tentar avisar a Samuel, descobre
que ele não dormiu em casa. Laércio pressiona
Chayene a contar qual era a missão de Socor
ro no shaw das Empreguetes. Fabian pensa em

Rosário. Rosário anuncia que vai sair do bufê e

se propõe a treinar Dinha para ficar em seu lugar.
Penha procura Lygia e descobre que ela foi para
o hospital. A médica avisa a Lygia que ela será

operada. Tom propõe a Rosário uma parceria com

Fabian e ela recusa. Penha vai ao hospital onde
Lygia está internada e apoia a ex-patroa. Alejandro
encontra Samuel. Liara passeia com Rodinei por
São Paulo e não ouve seu celular tocando.

AVENIDA BRIlSIL • GLOBO. 21R

.
Monalisa e Tufão decidem não falar sobre Silas e

Carminha. Leleco não conta para Carminha que Tufão
saiu com Monalisa. Nina mente para afastar Jorginho,
que sofre. Max tenta convencer Carminha a abandonar
o marido. Iran reclama da mãe para Olenka. Tufão con
ta para Leleco que ele e Monalisa se beijaram. Cadi
nho explica como Jimmy poderá botar Verônica contra
Noêmia. Alexia se surpreende com os galanteios de
Cadinho. Jorginho pressiona Nina para saber quem é

seu suposto namorado, mas ela não lhe revela nada.

Monalisa e Tufão vão à praia. Silas conta para Olenka

que Suelen está mentindo sobre sua gravidez. Muricy
descobre que Tufão saiu com Monalisa.

�CIlRIlS-RECORD-22R
Martim transfere o dinheiro para os pescadores

pelo tablet do americano. Manuela diz a Martim que
não irá com ele para a fazenda. O americano sai
em defesa de Manuela e é agredido por Martim. O
americano dá um soco em Martim, que é socorrido

- por Manuela. Martim explica que não esteve em um

hotel em Búzios para receber a senha do tablet. O
americano afirma não saber o nome do homem para
quem trabalha e que entregou a mala com o dinheiro

para Martim. Martim suspeita que Décio tenha to

mado seu lugar. Otávio procura por documentos de
Martim. Otávio afirma que precisará ir até a fazenda.
Otávio (Martim) telefona para a babá que pergunta
se ele já saiu do hospital. Décio e Otávio ficam per
turbados com a possibilidade de Martim estar vivo.

* o resumo dos capítulos é de
responsabilidade das emissoras.,

Canoinhas
••
10° 220

Joaçaba
••
11 ° 25°

Lages
••
10° 23°.�.

.� 's'
ik

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 5km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável Noroeste 6km/h em um horário

• 15h Vento favorável Nordeste 3km/h zero%
• 18h Vento não favorável Leste 3km/h

de �:s:���:.ade
Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Clique animal

HOJE

Jar�guá do Sul
e Região

Joinville
••
170 21 °

Jaraguá do Sul
••
14° 25°

Rio do Sul
YÂ
12°21 °

Blumenau
••
15° 27°

AMANHÃ
MíN: 16°C
MÁX: 24°C

'MíN: 1iZOC
s- MÁX: 22°C

Florianópolis
••
16° 24°

-:

Crteíúma
••
15° 26°

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook �
daAjapta e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Sudoku

Essa cadelinha
foi encontrada
nos fundos da

Marisol, bairro
Baependi. Se
você é o dono, ou
tenha interesse
em adotá-la,
entre em contato,
com Vivian, no
3372-6263

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.

,{

Não
esqueça
de tomar

, .,agua.

SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 22°C

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h11: 1,6m
·16h08:1,7m
• Baixamar
• 7h36: O,2m
• 20h39: Om

Itajai
• Preamar
.1h53: 1,1m
.14h02: 1,1m
• Baixamar
• 6h16: O,4m
• 20h34: Om

Florianõpolis
• Preamar
• 6h19: O,5m
.14h17: 1,3m
• Baixamar
• 9h32: O,5m
• 20h41: Om

Imbituba
• Preamar
• 2h06: O,6m
• 12h15: O,6m
• Baixamar
• 7h41: O,3m
• 19h23: Om

MINGUANTE 11/6

NOVA 19/6
Tábua

das marés

Horóscopo
C'VlÁRIES '

.

1
.

Bom dia para negociar um aumento ou

oportunidade profissional. Trabalhe com
determinação e não tenha medo de assumir
novas responsabilidades. Descubra os sonhos
e desejos de quem você ama. C9r: branco.

lOURO
Não se irrite com cobranças. A melhor

resposta para isso é oferecer bons resultados.
Ótimo dia para resolver questões financeiras.
Se tem dinheiro para receber, cobre. A dois,
demonstre romantismo. CoI': branco.

II GÊMEOS
Pegue leve no trabalho. Uma alimentação
saudável fará milagres pelo seu bem-estar.:
Pessoas próximas podem escolher você
para fazer confidências. Na área afetiva,
saber ouvir é uma arte. Cor: branco.

(5";:; CÂNCER� Suas atitudes constantes vão ajudar você a
superar tensões no trabalho. Não dê 'ouvidos

.

àqueles que exigem agilidade, desenvolva
suas atividades com qualidade. Na paquera,
seu charme estará em alta! No romance, tudo
às mi�maravilhas. Cor: branco.

..() LEÃo
UL Sua competência profissional pode resultar

em novas atribuições.Aproveite para aprender
técnicas e expandir conhecimentos. Mas seja
paciente ao lidar com colegas. A sensibilidade
vai reinar no campo afetivo: curta os momen
tos a dois. Cor: tons claros.

CRESCENTE ,27/6

CHEIA 3/7

Aniversariantes
15/6
Adelina Weiss
MilsonWolf,
Alex Femado Puttkamer
Alvaro Schunke
Andre R. Weiss

Angelina Ferreira
Azenilda L. Leitzke
Cecilia Fossile
Claudemir Linder

Diogo de oliveira

EdgarZenhnder

Eduardo Pons

Elgida Porath
Elizane Bender
Esmar Radünz
lIand Spredemann
Jadson Dor
Juliana Barbosa
Juliana Mayer
Lourival da Cunha
Luana F. Engel
Luis A. Müller
Lurdes E. Borges

Maciel Moises
Márcio Maas
Marli Nones
Martin W. Schneider
Neusa da S. Bittencourt

. NirgilioNones
Rau Kobeorski

Rhayssa Gonçalves
Sonia Maria M. Rodrigues
Vanderlei Vieira
Vanilde Marcelino Ramos:
Vitória Alves Vieira

I i
I:

'I PEIXES
Yrk VIRGEM . 7T Use seu bom humor para contornar a pressão
I I� Sentirá segurança e alegria ao trabalhar em dos colegas e as cobranças dos superiores.

grupos. Terá prazer em compartilhar suas ide- Em famma, brinque com as crianças e ensine
ias e em refletir sobre as dos outros.Atenda as algo importante a elas. No romance, cumpra
necessidades dos parentes. No amor, é tempo com o combinado ou poderá magoar seu
de fazer planos. Cor: tons pastel. ! i I I I f I II 1 ilVVqr, Çqr,�t I I I I'

(

.o, UBRA
- Fale o que for necessário em cada situação

sem medo de magoar as pessoas, pois, a
sinceridade abrirá mais caminhos em sua
vida do que as gentilezas. No campo afetivo,
sensualidade estará em alta. Cor: creme.

m ESCORPIÃO
II L. Evite tomar a iniciativa no trabalho isso pode

não ser visto com bons olhos. Se estiver

desempenhando uma tarefa difícil, conte com
a ajuda de colegas experientes. Na união,
compartilhe experiências. Cor: tons claros.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Hoje, você sentirá a pressão por resultados
e vai se dedicar aos seus compromissos.
Também deseja ganharmais dinheiro para
oferecer conforto aos familiares. No romance,
coloque as conversas em dia Cor: cinza.

V\_ CAPRiCÓRNIO .

...}JVocê estará vendo os problemas com mais
clareza e encontram maneiras práticas para
resolvê-los. Peça ajuda às pessoas de sua:
éonfiança No amor, mostre o que sente e não
vai se arrepender. Cor: creme.

·�AQUÁRIO
A"\A Hoje, conseguirá se livrar das cobranças e

preocupações que estavam incomodando. No

trabalho, bons resultados virão devido à co
laboração dos colegas. No campo sentimental,
demonstre seu amor à sua cara-metade com .

atitudes mais concretas. Cor: creme.
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.qual é o papel
·do vereador?

Tema é debatido entre políticos e
•

entidades em seminário nomunicípio ,

JARAGUÁ DO SUL Mas a· presidente destaca,

também que o cidadão deve es-

-
tar ciente do seu papel. "Por isso

Esta é uma dúvida frequente' faço um convite a todos osmuní
entre políticos e, eleitores: cípes para que participem mais

qual é o papel do. legislador nos das Câmaras deVereadores e fis

munícípios? Fiscalizar a admi- 'calizem, porque na realidade o

nistração do dinheiro público; as vereador é um fiscalizador do di

ações das Prefeituras, denunciar nheiro 'público, mas o munícipe
'

as irregularidades aoTribunal de é um fiscalizador do vereador".
Contas e aoMinistério Público.A Segundo o presidente' da As
questão foi esclarecida no Semi- sociação dos Vereadores do Vale
nário. Estadual' dos Vereadores,

.

do Itapocu (Avevi), Inácio Besen,
,

que c0Ill:eçou ontem e termina em municípios menores' como

hoje em Iaraguá do Sul. os da região ainda é possível no-
Participante'do evento, a ve- , tar que as pessoas têm uma visão

readora "de Cunha Porã e presi- de que o vereador seria-apenas
dente da União dos Vereadores, um indicador de consertos ao

de SantaCatarina (Uvesc),Adiles prefeito. "Quando O povo elege,
Maria Rampi Bregalda, afirma o vereador, ele acha que o verea

que os" parlamentares' muni- . dor vai ser um pequeno prefeito,
cipais também têm o dever de mas na realidade, ele não -é ad

criar e aprovar leis, mas que para minístrador, ele é legislador". '

isso precisam ter conhecimento Besen continua: "Em geral 'a
sobre elas. "Nós temos que ter população. ainda vê o Legíslatí
essa responsabilidade e consci- vo como um poder morno, sem'
ência de que nós fomos eleitos grande repercussão. Com even-'

para representar e administrar o
' tos como esse, esperamos além

que é do povo",
"

de capacitar o vereador, motivá-
lo a mostrar para nossa popula

,

ção qne o PoderLegislativo tem

força e consegue, trazer benefí
cios para o cidadão".' O seminá

rio é realizado' em parceria entre
aAvevi e a Uvesc. ,

Verônka Lemus -

I .

.
.

Com eventos como esse,
. ..'

'

esperamos�ém de, '

capacitar o vereador,
motivá-lo amostrar para'
nossa popUlação que'o
nosso poder legislativo

,

tem força e consegue
trazer 'benefícios

para o cidadão.

,Conscientizar

Com o propósito de dissol-
.

ver as dúvidas da população a

respeito das obrigações do po
der Legislativo, a Avevi instalou
um estande na Expo 2012, feira

de negócios do Vale do Itapocu
que acontece até domingo, na
Arena .Iaraguá. "Tomamos essa

iniciativa com o objetivo de
dizer: 'olha, nós estamos aqui,
o, vereador existe, a gente está

agindo'. Também temos uma,'

série de folders que' explicam o

que a Aveví está fazendo, para'
que justamente nosso povo e:q-

,

tenda que existe um legislativo
em ação", disse Besen.

-

Inácio Besen

SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2012 115 I 'POLÍTICA
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FOTOS FÁBIOMOREIRA
ea

INFORMATIVO Francisco Schork, da Avevi, distribui cartilhas 1Ía' feira
,

,

; FórUIR

'"Mulheres

ganham
.espaço

MP 'e legisladores têm
relação tumultuada

'Também entre tis temas guar a produtividade de cada

discutidos no seminário este- um dos vereadores, de receber
,

vea relação entre o Ministério os apontamentos do Tribunal

Público e a Câmara Municipal de Contas nas .gestões das Câ
- abordado pelo promotor de maras e dos 'próprios poderes
Justiça Marcelo José da Costa públicos".
Petry. O objetivo é tentar apro- Para ele, uma parceria entre

, ximar as duàs esferas que, se- oMinistério Público e o Legisla
gundo ele, mantém uma rela- tivo é bastante necessária.rcom

ção tumultuada. cada Um fiscalizando o outro,
, "Nossa função nem sempre corno .sugere a trípartição dos

émuito amistosa já que é uma .. poderes. E se puder ser feito de

função de fiscalizar, de cobrar, maneira conjunta, responsável
de buscar resultados, de averi- e honesta, é aindamelhor".

Um espaço foi reservado

para o Fórum daMulher

Parlamentar; criado dentro
da Uvesc com o objetivo de

,

, incentivar a participação'
feminina na política. "Corno
Já somos mais de 50% dos

. eleitores, nossa intenção é
, , criar políticas para que elas

participemmais", disse a'
presidente do Fórum,Apa-

. recida de Fátima Capstrano
,

Garlini, vereadorade Rio do

Campo.De acordo com ela,
a palestra, aberta também

'

�o público masculino, serviu
aindapara resumir o que foi
debatido no III Encontro de r

, Mulheres Parlamentares de
Santa Catarina, em 'março,
em Itapema. "Ali discutimos'
vários assuntos que coloca-

,
mos em umamoção, com ,

a.intenção de levá-la até '

r-

Brasília e, 'quem sabe, con-

seguir uma audiência com a
,

presidente Dilma".

.
,

PROMOTOR Marcelo Jos� da Costa Petry diz que
é preciso, haver parceria com parlamentares

PROGRAMAÇÃO
• 8h30 - Palestra: Sistema nacional de cultura (projetos e recursos financeiros)

-� Palestrante: Sra . .Rea Silvia Barbosa. (Pedagoga e consultora da'Unesco para o Paraná e Santa' Catarina)

• 9h - Palestras sobre 'temas diversos.
'

Convidados: Senador Cosi Ido Ma'ldaner. Senador Luis Henrique da Silveira. Senador Paulo Bauer.
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AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS

1955

S. E. Ypiranga
Em junho de 1955, o Correio do Povo publicou

a nota que dizia: "Inauguração da Praça de Espor
tes. A sociedade EsportivaYpiranga realiza hoje o

seu festival e inauguração da sua praça de espor
tes. As festividades e jogos de torneio terão início

-

pela manhã. Haverá churrascada e bom serviço
de bar, tudo abrilhantando por um excelente con

junto musical. À tarde, às 15h30, o Sr. Artur Mül-.
ler, Presidente da Liga Jaraguaense, procederá a

inauguração oficial da praça".

Personagem histórico

Jalaluddm Muhammad Akbar

O terceiro imperador mogol da Índia, Iala
luddin Muhammad Akbar, também conhecido

como Akbar, o Grande, nasceu em 23 de novembro

de 1542. Era descendente direto da Dinastia Timú

rida, filho de Humayun e neto de Babur, fundador
da dinastia. No final do seu reinado, em 1605, o

império mogol cobria a maior parte do norte da

Índia. Akbar, amplamente considerado o maior

dos imperadores mogóis, tinha treze anos quando
ascendeu ao trono em Delhi, após a morte de seu

pai, Humayun. Durante seu reinado, eliminou as

ameaças militares na Segunda Batalha de Panipat,
e derrotou o rei hindu Hemu. Demorou quase duas

décadas aindapara consolidar seu poder e trazer as
partes do norte e do centro da Índia para seu reino.
O reinado de Akbar influenciou significativamen
te a arte e a cultura na região. Akbar tinha grande
interesse na pintura e as paredes de seus palácios
foram adornados com murais. Além de incentivar

o desenvolvimento da escola mogol, também pa
trocinava o estilo europeu de pintura. Ele gostava
de literatura e tinha várias obras em sânscrito tra

duzido para o persa, além de obter muitas obras

persas ilustradas por pintores de sua corte.

,.,

nvençao
sutiã

Há 100 anos, Mary Phelps Jacob patenteava, nos Es

tados Unidos, o sutiã. A invenção tinha o objetivo de

acomodar o seio, possibilitando moldá-lo, diminuí-lo,
escondê-lo ou exibi-lo. Transforinou a coadjuvante roupa
de baixo emprotagonista do figurino damulher.Antes es
condido, hoje é usado até como roupa de cima. Tudo co

meçou com um gesto de rebeldia. Jovem nova-iorquina,
Mary Iacobs revoltou-se contra o espartilho de barbatana
que não só a apertava como sobrava no vestido de noite

que acabara de comprar. Com a ajuda de sua empregada,
fez uma espécie de porta-seios tendo como material dois
lenços, uma fita cor-de-rosa e um cordão. Depois de con
feccionar cópias para as amigas, resolveu comercializar a
invenção. Mais interessada no sucesso de sua criação nas
festas do que nas lojas, acabou por vender a patente para
aWamer Bras. Nos 30 anos seguintes, a empresa faturou, �

15milhões com esta peça de roupa.

• I

* I
lunelll �/.. I

r

(,
�

Grupo I..unelll

Pelo rmrndc
-1492

Primeira transfusão de sangue
A primeira transfusão sanguínea foi descrita no século XV

pelo escritor italiano Stefano Infessura. O relato é de 15 de

junho de 1492, e informava que o Papa InocêncioVIII estava
em coma. Foi então infundido o sangue de três meninos no

pontífice agonizante (por via oral, uma vez que o conceito

de circulação e osmétodos de acesso intravenoso ainda

não existiam na época) por sugestão de ummédico. Os

meninos tinham 10 anos de idade e a eles foi prometido
um ducado para cadaum. Entretanto, o Papa e osmeninos

morreram. Alguns autores não dão credito ao relato de

Infessura, acusando-o de anti-papismo No séculoXvl, o
médico britânicoWilliam Harvey foi o primeiro a descrever

apropriadamente como o sangue era bombeado por todo

o corpo pelo coração, tendo realizado experimentos com
a circulação sanguínea. No século seguinte, pesquisas
mais sofisticadas sobre transfusão de sangue começaram,
com experimentos bem sucedidos, envolvendo animais.
As tentativas sucessivas com seres humanos, no entanto,
continuavam tendo resultados fatais.

1922

Lançamento da
Conferência de Lausaune

Realizada em 15 de junho de 1922, aConferência de Lau
sanne foi realizada na cidade de Lausanne, na Suíça. Seupro
pósito foi a negociação de um tratado para substituir o Tratado

de Sevres que, sob o novo governo de Kemal Paxá, deixou de ser
reconhecido pelaTurquia.A conferência foi aberta em no

vembro de 1922, com representantes doReinoUnido, França,
Itália e daprópriaTurquia.A conferência durou onze semanas;
ouviram-se discursos de BenitoMussolini, da Itália, eRaymond
Poincaré, da França, entre outros. Ao final, aTurquia concordou
com as cláusulas políticas e a "liberdade dos estreitos", que era a
principal preocupação britânica.A questão da situação deMos
sul foi adiada, já que Curzon recusou-se a ser pressionado para
alterar a posição britânica de que a área faziaparte do Iraque; a
delegação francesa, no entanto, não conseguiu atingir qualquer
uma de suasmetas, e em 30 de janeiro fez um comunicado
anunciando que o País não considerava o tratado mais do que
uma "base para díscussão'D Tratado de Lausanne acabou
sendo assinado finalmente em 24 de julho de 1923.
\
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HENRIQUE PORTO IAVANTE!

Juventus

Elenco fechado para
.

aDivisão Especial
Técnico Pingo terá à sua disposição um
grupo de 29 atletas, com média de 22,6 anos

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Com as chegadas de Fábio
Pará em Charles, o Iuven

tus fechou seu ciclo de con

tratações para o Campeoriato
Catarinense da Divisão Espe
cial. Outros atletas até poderão
ser integrados no decorrer da

competição, mas a princípio o

técnico Pingo tem à sua disposi
ção 29 jogadores para trabalhar,
sendo nove promovidos da base.

- O elenco é jovem. A faixa
etária do grupo é de 22,6 anos.

O garoto Jhoy Pansera é o atle-

ta mais novo, com 17 anos, en

quanto o meia Rogério Souza é

o mais experiente, com 34. Por

setores, a menor média está no

ataque, formado por sete atle

tas, com 21,2 anos. O meio de

campo é o setormais experien
te, com cinco jogadores e mé

dia de 23,4 anos.

Natural de Jaraguá do Sul,
Ihoy foi pinçado da equipe Ju
venil direto para o grupo pro
fissional. Veloz e objetivo, o la
teral-direito chamou a atenção
de Pingo. Na outra ponta da pi
râmide está o veterano Rogério
Souza, campeão brasileiro de

2001 pelo Atlético Paranaense.

Na tarde de ontem o elenco
treinou no estádio Hugo Koehn,
campo do SociedadeRecreativa
Vitória. Hoje, viaja para Itajaí
onde encara o Marcílio Dias, às
15h, em jogo-treino no estádio
Hercílio Luz.

Pingo tem três problemas
para escalar a equipe. O zaguei
ro Peixoto e o lateral Ihoy estão

no departamento médico, aos

cuidados do fisioterapeuta Israel
Fagundes. OmeiaMax já foi libe
rado, mas ainda não está no me

lhor condicionamento físico.

No terceiro jogo
treino, Juventus

enfrenta o Marcílio

Dias hoje, em Itajaí

Ca peonato Varzeano

Mantida a rodada do fim de semana
Em reunião na tarde de

quarta - feira, na Arena Iaraguá,
representantes das equipes

.

que. continuam na disputa do
30° Campeonato Varzeano de
Futebol e da Coordenadoria de
Eventos da Fundação Munici

pal de Esportes consensaram

pela manutenção da rodada
deste sábado (16).

Inicialmente a entidade or

ganizadora pretendia adiar a

rodada, para atender ao pedido
de alguns atletas, que disputam
a etapa regional dos Jogos do
Sesi na data.

Após o acordo, apenas o

jogo 93, envolvendo Vila La

lau e Supermercado Branden

burg/Dutra Água, foi adiado

para a quarta-feira, dia 20, às
20h, na Arweg.

Nos demais jogos progra- No estádio Guilherme Tri-

mados para sábado, Atlético· bess, Operário/Rotabela/Sipar
Independente Estrada Nova "X' e Amizade/H Bordados/Móveis

e Néki jogam na Arsepum, às Boeing se enfrentam às 15h15 .

13h30. Mais tarde, às 15h15, Ki- Dos 36 times que iniciaram a

ferro e Tigre Materiais de Cons- competição, apenas oito se-

trução jogam no mesmo local. guem na disputa pelo título.

HENRIQUE PORTaIAVANTE!

TRANSFERIDO Jogo entre VJ1a IaJau e Supermercado
Bandenburg aeonteee na quarta, às 20h

PROMESSA Aos 17 anos, jaraguaense Jhoy atua

como. lateral e integra o elenco profissional

Molequinhos

Juvenis na
_

semífínal

Xadrez

Campeonato
Catarinense

Os juvenis do Juventus
conquistaram vaga na se

rnífinal do Catarinense. Os

'Molequinhos' encerraram a

primeira fase na segunda co
locação do grupo, com cinco

vitórias em oito jogos. A clas

sificação pode mudar após o
-

julgamento da partida contra
o Caxias, onde o tricolor plei
teia realizar um novo jogo.

A equipe de xadrez da
FME participa .nestc fim de
semana do 57° Campeona
to Catarinense Absoluto, em
São Bento do Sul. Grande

parte do time é oriundo da
escola Ricieri Marcatto, onde
existe um projeto de incen
tivo à modalidade. Recente
mente os enxadristas estive
ram no Brasileiro.

Sesiano

Inscrições prorrogadas
As inscrições para os Jogos do SESI do segundo semestre fo

ram prorrogadas até 22 de junho. Todos as indústrias de Jaraguá
do Sul e região estão convidadas para participar do evento es

portivo. O tema deste ano é "Orgulho de representar a empresa".
Informações no 3372-9442, com Eron ouAnderson.

Vendas e assistência técnica de balanças TOLEDO e DIGI-TRON

Relógio de ponto H RY (Homologa o pel LEI 151 V2009MTE)

Comércio de Balanças e Máquinas Ltda.

(47) 3371-0972 I 3370-0663
Juciel 9973-5569 I Aluisio 9973-3757 .
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Ponto de Vista Note e
,'anote

Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,
empresária aposentada

, .

Iaede-Iaede.blogspet.eem

Criar um hábito e adequar-se a ele não é
nada fácil. Com a leitura, por exemplo, se

você não tem uma programação pré elaborada
dos assuntos e livros que deseja conhecer, fíca-:
rá difícil realizar a tarefa de busca do conheci
mento de forma adequada. Mas com uma boa
administração e um planejamento 'próprio,
sim, é possível ampliar "a linha de aprendizado
demaneira prazerosa.

�

O hábito do caderno de notas, por certo, favo
rece para dominar a confusão diária. Ajuda-nos a

dirigirnossavida emvez de deixar que elanos diri
, ja. A conseqüência mais compensadora de tomar
notas é o renovado sentimento de identidade que

. isso inspita. Um dósconstantes problemas do rit
mo frenético da,vida moderna é o de cultivarmos
a nossa individualidade, a parte especial de nós

mesmos; que não é permutável ou identificável
,

'

.

com os outros.

Mas, só depois de atendermos às necessida

des da mecânica da vida, aos montes de tarefas e

preocupações diárias é que podemos.nos entre
gar a esse convite para o nosso "EU" mais amplo.

Conheço uma empresaria e amiga que diz o

segÚinte: "considero minha cabeça uma máqui
na eletrônica. Dou-lhe um problema, depois es

pero a resposta. Nunca sei quando a resposta vai
sair; só sei que tenho de pegá-la quando aparecer, '

do contrário, esqueço-a, por isso levo sempre co:

migo um bloco de ánotaçõés para o caso de algu
ma idéia que-possa surgir."

Os pensamentos sãomanhosos e fugazes e, às

-

.

vezes, ocorrem-nos em momentos inoportunos.
Quando se deixa escapar um, talvez nunca mais
se consiga recapturá-lo, 'tantos e tão variados os

fatores que entram em jogo para produzi-lo, en
tão, tenha sempre um bloco e lápis ao alcance,
para o caso de surgir uma idéia, ou um novo pro

jeto para o seu negócio.
Minha vizinha da praia, excelente jardineira

e dona de casa, além de professora, desempe
nha suas múltiplas obrigações com.o auxílio de

notas e registros, tanto em casa, como na escola:

"Nunca deixo a sala deaula sem fazer uma lista

exata de toda a matéria que pretendo dar no dia

seguinte. É espantoso como as idéias e os planos'
podem desaparecer sumariamente da, cabeça
em consequência de distrações. Ter Um registro
amão me dá segurança no meu trabalho, e se eu

cair doente, outra pessoa poderá substituir-me

com eficiência."Esperta ela, heim?!
Sabe que, olhando em volta-os vizinhos e ami

gos, pareceu-me que as pessoas que extraiam

mais de suas vidas e de si mesmas eram as que
tinham.dominado a arte de captar e organizar
seus pensamentos. Elas mantinham o controle
de suas vidas. O pânico, sentimento de culpa e a

, humilhação, nossas emoçõesmais desfavoráveis, .

decorrem,muitas vezes; da deserdem, de sermos
vítimas e não senhores de nossas vidas.

, A serenidade e a paz de espírito têm sua ori

gem na confortadora noção de que estamos.fa
zendo o .que devemos, no.momento em que deve

'

ser feito, portanto, vamos.notar e anotar!

�'

.
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REPÚBUCA FEDERATNADO BRASIL
.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, 380·Centro 89251-201- JARAGUADO SUL - SC
NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

Tabeli�nato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 211233/2012 Sacado: ADAO DA SILVA Endereço: RUA ANGELO FLORIANI
378 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-74t)üedor: INFRASUL -lNFRAESTRUTURAE EMPRE

ENDIMENT Portador: - Espécie: Dl\1I - N°Titulo: 0192933009 - Motivo: falta de pagamento "

Valor: R$ 264,33 Data para pagamento: 15 de junho de 2012ValorR$21,35 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$197,83 - Juros: R$I,25Emolumentos: R$11,60 c Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

.,

� .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 212054/2012 Sacado: CONFECeAO SR lJ'DAME Endereço: R DOMINGOS '

SANSON 150 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: SINGUlAR COMERCIAL lJ'DA

Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: F019314/2 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$ 612,25

Datapara pagamento: 15 de junho de 2012ValorR$24,95 Descrição dos valores: Valor do títu
lo: R$ 556,83 - Juros: R$1,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 212083/2012 Sacado: ESTAMPARIAMAIS BRASILaDAME Endereço: RU�
JOAOWIESTJUNIOR 969GALPAO 4 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-000 Credor:WEUTEC

COMERCIAL IMPORrADORAEEXPORrADORAITDA Portador: - Espécie: Dl\1I - N°TItulo:

4793-7/36V - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 46,802,39 Data para pagamento: 15 de

junho de 2012Valor R$178,40 Descrição dos-valores: Valor do título: R$ 46.591,96 - Juros: R$
155,30 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$17,83

.

Apontamento: 211773/2012 Sacádo: FRANCISCO FARIAS KRAUPP Endereço: RUA PROF

lRMAO GERAlDINO 375 C/OI - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-310 Credor: FUND BRAS

TECNOLOGlA SOLDAGEM Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0041209505 - Motivo: fal

ta de pagamentoValor: R$ 413,68 pata para pagamento: 15 de junho de 2012ValorR$26,07

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 357,14 - Juros: R$ 2,97 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital:R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamenfo: 212094/2012 'Sacado: JARAGUÃ CARGO LOGISTICA, E TRANSPORTE ITD

Endereço: RUA GUSTAVO FRIEDE� 61 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-190 Cre

dor: MECANlCA DE VEICULOS PICARRAS aDA Portador: - Espécie: Dl\1I - N° Titulo:

0007559203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 773,08Datapara pagamento: 15 de junho
de 2012Valor R$25,96 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 716,65 - Juros: R$ 2,86 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27,

���������:-2-;i82i;i2�'[2-���d�;-jOÃCiRÍOSENASATIO--fud����:-RUA'FAANCISCÕ
PANSTEIN 77 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-540 Credor: DISTRIB DEBEBIDAS JOINVIL
LE LTDA Portador: - Espécie: Dl\1I - N'Titulo: 041W721- Motivo: falta de pagamentoValor:

R$ 644,01 Data para pagamento: 15 de junho de 2012Valor R$28;29 Descrição dos valores:
. Valor do título: R$ 577,51- Juros: R$ 5,19 Emolumentos: R$l1,60

- Publicação edÍtal: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,01

Apontamento: 211230í2012 Sacado: JOSlAS FERREIRA DEUMA Endereço: RUAHERCILlO
ÁNACLETO GARClA,426 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRA-

.

ESTRUTURAEEMPjmENDIMENT Portador: - Espécie: Dl\1I - N'Titulo: 0191081010 - Mo

tivo: falta de pagamentoValor: R$ 214,46 Data para pagamento: 15 de junho de 2012Valor

R$23,,98 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros: R$ 0,88 Emolwnentos: R$
11,60 - Publicação ecljtal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 212053/2012 Sacado: LEAO DISTRIB DE PCS E CARDANS aDA Endereço:
AVPREFWALDEMAR GRUBBA 12678 - CENTENARlO -Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-502
Credor: 13ANCO SAFRAS/A Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 472681966 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 476,21 Data para pagamento: 15 de junho de 2012ValorR$24,52Descri

ção dos valores: Valor do título: R$ 427,53 - Juros: R$1,42 Emolumentos: R$11,60 - Publica

ção e.dital: R$ 23,10 Condução:R$23,20 - Diligência: R$ 9,96

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/co artigo 995 do código deNormas da '.

CGJ /Se, para a devida ciência ao responsável. segue a relação de títulos apresen
tados a protesto 'neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto
e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal, FICAM
INTIMADOSDO PROTESTO:

Apontamento: 211781/2012 Sacado: UDlANA LANGE Endereço: RUA MAJOR JULIO FER
REIRA 672 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-290 Credor: MARCIO INGO Mll.CKE - EPP Por

tador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 3515/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 752,69Data

para pagamento: 15 de junho de 2012Valor R$24,95 Descríçâo dos valores- Valor do título:
R$ 697,27 - Juros: R$ 1,85 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: RS; 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 212080/2012 Sacado: DON COM, DETlN'D\S E FERRAGENS troA Endere

ço: RUAHElNRlCHAUGUST LESSMANN, 127 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-000 Credor:
GUBER E BREHMERCOMMAQUINAS PARAMADEIRAS FERRA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 354 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3,482,40 Data para pagamento: 15 de

junho de 2012Valor R$32,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.416,60 - Juros: R$
9,11 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:

.

R$19,39
"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- -

Apontamento: 212051/2012 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN -ME Endereço:
RAFFONSOBARfEL 233 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-110 Credor: FERRAMENTAS
"GERAIS COMERCIO E IMPoRTACAO SA Portador: - Espécie: Dl\1I - N° Titulo: 214931-35 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5,398,22Data para pagamento: 15 de junho de 2012Va
lor R$30,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5.339,10 - Juros: R$ 7,11 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 212071/2012 Sacado: PASOLDlAB lAB DEANALCUNlCAS lJ'DA Endereço:
RUA BERNARDO DORNBUSCH 300 SAlA 01 A 06 - JARAGUADO SUL-SC - GEP: 89251-700
Credor: DlAGNOSTlCOSDAAMERICASA Portador: - Espécie:Dl\1I - N'Titulo: 0081537 1-

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5,396,74Data para pagamento: 15 de junho de 2012Va
larR$53,21Descrição dosvalores: Valordo título: R$ 5,314,62 - Juros: R$ 30,11 Emolumentos:
R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,lP Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

,

Apontamento: 211817/2012 Sacado: PAVANEllD EClA lJ'DA Endereço: RUACARLOS FRE
DERICO RAMTHUM 14400 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-970 Credor:MANTOMAC
- COM, DE PECAS E SERVICOS aDA Portador: - Espécie: Dl\1I - N° TItulo: 0220045721 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 916,03 Data para pagamento: 15 de junho de 2012Valor

_R$24,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 835,00 - Juros: R$ 1,39 Emolurnentos; R$
11,60 - Publicação edital:,R.$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 211818/2012 Sacado: QOTIMO SORVETES lJ'DA Endereço: RUACARIARO
BlA DROSSE, 360 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: COPAZADESCARD\VEIS Pl.ASTlCOS
ITDA Portador: - Espécie: Dl\1I - N° Titulo: 055098/01 - Motivo: falta de pagamento Valor;
R$ 605,81 Data para pagamento: 15 de junho de 2012Valor R$24,38 Descrição dos valores:
Valordo título: R$ 549,40 - Juros:R$I,28Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:R$ 23,10
Çondução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

-

Apontamento: 212066/2012 Sacado: TECNOCOR ACABAMENTOS TEXTEIS LIDA ME En

dereço: RUA JOAOWIEST JUNIOR, 969 - AGUAVERDE - Iaraguã do sul-Se - CEP: 89254-500
Credor:MUNDIALQUADROSEDESENHOS LTDA Portador: c Espécie: DMI-N"J'itulo: 931
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 989,91 Data para pagamento: 15 de junho de 2012Va
larR$25,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 931,99 - Juros: R$2,79 Emolumentos: R$
,"11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

, Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 15/06/2012,

Jaraguá do Sul (SC), 15 de junho de 2012,

Tabelionato dePrótesto Griesbach - Total de títulospublicados: 15

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Extrato de Contrato D°. 84/2012-PMS

Modalidade Tomada de Preços n", 09/2012-PMS,
Processo de licitação nO. 54/2012.:..PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n". '

83.102,491/0001-09, com paço municipal na-Rua Marechal Castelo Branco,

n°, 3201, no Município d_e Schroeder/Sô. "

Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

07.103,065/0001'-01, estabelecida na Rua João Malyta Júnior, -no, 1455, Sala 03,

Centro, Cidade de Guararnirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000,

Objeto; contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), de construção da praça na Rua

Guilherme Zastrow, neste município de Schroeder/SC, compreendendo a área

total de 3,650m2, de acordo com o Convenio nO 4387/2012-7, com a Secretaria

de Estado' do Desenvolvimento Regional de.Jaraquá do Sul - SDR, projetos,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante do Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse,
Valor do contrato: R$ 455.839,22 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, e
oitocentos e trinta e nove reais e vinte e doia centavos).
Datada Assinatura: 14/06/2012 - Vigência: 31/12/2012,

.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURAMUNICIPAL DE SCHROEDER

TERMO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO LlCITACÃO
MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°. 09/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de syas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação 'em vigor, conforme a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas
-

alterações posteriores, Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de

licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR aAta deAbertura e Julgamento
e seu resultado da Tomada de Preços nO. 09/2012-PMS, Processo de

licitação nO. 54/2012-PMSj adjudicando em favor da empresa abaixo o objeto
da licitação por ter apresentado o menor' preço global, determinando que seja
dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução(com fornecimento

de mão de obra, materiais e equipamentos), de construção da praça na Rua

Guilherme Zastrow, neste município de Schroeder/SC, compreendendo a área

total de 3.650m2, de acordo com o Convenio nO 4387/2012
.. :7, com a Secretaria

de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul - SDR, projet�s,
memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte
integrante do lnstrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora

que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse,

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no

CNPJ sob o n° 07.103.065/0001-01,
Valor'da proposta vencedora: R$ 455.839,22-.(quatrocentos e cinqüenta
e cinco mll, e oitocentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos).
Schroeder, 14 de junho de 2012,

'

Felipe Voigt - Prefeit� Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DA DATA DE ABERTURA

A Prefeitura Municipal de Guaramirim (SC), informa que o Edital

da Tomada de Preços n.? 70/2012; cujo objeto é a Contratação
de empresa para execução da obra de terraplanagem" drena
gem pluvial e sinalização viária das' Ruas Paraná e Cruzeiro
- Bairro Recanto Feliz, sofreu alterações na planilha orçamen-
tária da Rua Cruzeiro, e a versão atualizada do 'Edital e Anexos,
encontra-se disponível no site: www.guaramirim.sc.gov.br. Em

razão das modificações, comunicamos a reabertura de prazo

para apresentação de 'propostas, conforme abaixo discriminado:
Entrega dos Envelope-s: 04/07/2012 .às 09:00h
Abertura dos Envelopes: 04/07/2012 às 09:05h,
GUARAMIRIM (SC), 14/06/2012.

NILSON BYLAARDT

Prefeito Municipal

fi

SERViÇO AUTÔNOMOMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.
,

JARAGuÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMÀE. de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:"
'

LICITAÇÃO N°:. 100/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: PREGÃO ,

OBJETO: FO�NECIMENTO DE PLACAS TIPO CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE

OBRAS
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 15/6/2012:"das 8h às 11h30 e das 13h àstôh
DATA DAABERTURA: 29/6/201214:00 horas

O Edital encontra-se à dlspçsiçào dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Meneqotti, n° :478 - Jaraguá do Sul � SC- Site: www.samaejs.com.br.

- Esclarecimentos aoicionals poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100,

Bonifácio Formigari
.

Diretor Presidente '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2012 119 1 GERAL

EDUARDO MONTECINO

I

GripeAmostra a cara
em [araguá do Sul

Primeiro caso registrado este ano na cidade

foi confirmado pela Secretaria de Saúde

1��.G..ºA ..º.º ..�,º.� .

Débora Remor

Oprimeiro caso de conta

minação por gripe A no

ano em Iaraguá do Sul foi con
firmado ontem pela Secretaria
Municipal de Saúde. A pacien
te, de 12 anos, está internada

no Hospital e Maternidade

São José e foi medicada com

Tamiflu. Ela passa bem.
A adolescente foi internada

no último domingo com febre,
tosse, calafrios, dores muscu

lares e dificuldade para respi
rar. Esse foi um dos 272 casos

registrados em Santa Catarina.

O Estado contabiliza 21 mortos

pela doença.
A Secretaria de Saúde espera

o resultado dos exames de um

outro possível caso de conta

minação do vírus H1N1,' cau
sador da gripe A, na cidade. Há

suspeitas de que ummenino de

13 esteja infectado. Ele está in

ternado no mesmo hospital e é

medicado com o Tamiflu como

medida de prevenção. "Ele está

reagindo bem", disse o diretor

de Vigilância em Saúde, Walter

Clavera. Outros seis possíveis
casos foram descartados.

O último registro da doença
na cidade foi em 2009, quando
se caracterizou uma pandemia
mundial. Naquele ano, quatro
pessoas morreram e 175 casos

foram registrados em Jaraguá.
Este ano, 20.878 pessoas

foram vacinadas através das

Campanhas Nacional e Muni

cipal, voltadas a crianças de até

5 anos, gestantes, idosos e pro
fissionais da área da saúde.

Clavera salienta que ainda

há vacina contra o H1N1 des

tinadas à segunda dose para

crianças e também às gestantes
que ainda não se protegeram.
Pacientes com doenças crôni

cas também podem se vacinar

na Unidade Básica Central, na
rua Reinaldo Rau. "As pesso-

• I

as que apresentarem SIntomas

(veja quadro) devem procurar
um médico para a avaliação",
orienta Clavera.

ORIENTAÇÕES:
• Lave as mãos frequentemente;
• Evite aglomerações e locais fechados;
• Em ambientes de uso coletivo, mantenha uma ventilação adequada.

SINTOMAS:
• Febre repentina, tosse, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações e coriza.

O QUE FAZER:
rocure uma unidade de saúde para receber uma avaliação médica. Com o diagnóstico médico nos

primeiros dias do aparecimento da doença, o tratamento pode ser simples e a recuperação rápida.

IF-SC

Servidores entram em
,

greve na segunda-feira
A visita que a estudante Bruna da

Silva, 18 anos, pretendia fazer aos fa

miliares que moram em São Paulo

pode não acontecer nas férias de julho.
O motivo é a greve dos funcionários

públicos do Instituto Federal de Santa

Catarina (IF-SC) programada para ini
ciar na próxima segunda-feira.

Aluna da primeira fase do curso de li

cenciatura em Física conta que já havia se

programado para estar próxima a família

nametade do ano,mas poderá ter de adiar
a viagem para recuperar os dias de para

lisação dos professores. Mesmo tendo o

passeio prejudicado ela acredita que a pa

ralisação é justa. "Percebo na sala de aula

que alguns professores não estão motiva
dos devido aos baixos salários", afirma.

O awnento salarial e o plano de car

reira fazem parte do rol de reivindicações
dos servidores. Segundo a técnica em

Tecnologia de Informação Daniela Kass

ner, o governo não cumpriu o acordo fei

to no ano passado para finalizar a greve.
"Foi prometido que iriam acontecer as

negociações, mas não fomos atendidos",
'afirma. Daniela relata que o sindicato rei

vindica 22% de reposição para a catego-

ria. O índice representa a inflaçãomedida
pelo INPC desde 2008, quando os profes
sores receberam o último reajuste.

A greve estadual foi aprovada em as

sembleia promovida pelo Sinasefe-SC,
sindicato que representa os servidores
do IF-SC, na última quarta-feira, em Flo

rianópolis. Em Iaraguá do Sul, são apro
ximadamente 110 trabalhadores. Eles se

reúnem hoje definir as estratégias que
serão utilizadas na próxima semana.

A paralisação deve afetar aproxima
damente 1450 estudantes dos campis
do Instituto localizados no Centro e do o
Centro Geraldo Werninghaus. Nas duas
estruturas são oferecidos 10 cursos.

"
AIguus professores conversaram
com os allUlOS sobre'a situação

da categoria desde o ano
passado e alertaram sobre a

possível paralisação.
Fernanda Rosá,
servidora pública

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL 118 1 SEXTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

to

População quer o desassoreamento
Moradores pedem ação para
aumentar a profundidade

.

do rio [araguá, nos bairros
Jaraguá 99 e Parque Malwee

JARAGUÁ DO SUL

SamiraHahn

Moradora da ruaWolfgang Wegge, há
mais de 20 anos, a aposentada Léa

Dalpiaz, 62, está cansada de ficar noites
acordada monitorando as águas do rio Ia
raguá. Ele passa nos fundos da çasa onde
mora. Por causa do assoreamento do leito,
causado pela somatória de danos provocados
pelas chuvas de 2008,2010 e, principalmente
2011, a aposentada diz que os riscos de alaga
mentos namoradiaaumentaram. Por isso, em
dias de chuva, não há sossego.

Na última tormenta, registrada há um

ano, água passou por cima de uma barra

gem de 1,5 metro, que a família construiu

para evitar o problema, e ficou a 1,2 metro
dentro de casa. Do outro lado do rio, a situa
ção também é lamentada. Residente da rua
Wilhelm Krueger, no Jaraguá 99, o aposenta
doWilsonBrunoHoffmann, 55 anos, explica
que devido ao assoreamento do rio, as águas
não têm mais a vazão de antigamente, e que
o curso da vertente também foi modificado

por causa dos grandes bancos de areia for
mados depois das enchentes.

A solução do problema, segundo osmora
dores, é a retirada do excesso de terra do leito

para aumentar a profundidade do canal. O

presidente daAssociação de Moradores, Lau
dirDalpiaz, conta que sãomais de 20 famílias
afetadas com esse problema. O líder comuni
tário conta que foram feitas diversas solicita

ções à Prefeitura pedindo o desassoreamento
do rio,mas que até agoranada foi resolvido.

Sem projeto
O diretor de projetos da Defesa Civil, Ro

nis Roberto Bosse, diz que não háprojeto es

pecífico para a recuperação do rio Jaraguá,
no bairro Iaraguá 99. Ele revela que tem co

nhecimento das reclamações do local, e que
ações serão realizadasnamedidadopossíveL
Bosse explica que a Fundação Jaraguaen

se do Meio Ambiente (Fujama), juntamente
com a Defesa Civil, aguardam o resultado

de um mapeamento hidrográfico da região,
que está sendo feito por um especialista da .

faculdade de Blumenau, Furb. Bosse ressal
ta que qualquer ação desse tipo tem que ter

um embasamento técnico para não prejudi
car os recursos naturais,

Em relação a situação dos moradores,
o diretor pede para que a população entre

em contato com a Ouvidoria Pública, pelo
telefone 156, e solicite uma vistoria da De
fesa Civil, para que possa ser tomada algu
ma ação de imediato.

DANOS Wilson BrtUlO Hoff:mann, 55, mostra os bancos de areia formados neIeíto do rio

Jaraguá. Segundo ele, o eurse da água chegou a mudar por causa das cheias dos últimos anos

EDUARDO MONTECINO

irrSAS() Obras, com prazo de entrega
para março, ainda não foram concluídas

díco antes das 4h, pois o movi
mento é bastante intenso.

A empresa vencedora da li

citação é a Hexagonal Constru
tora. O engenheiro responsável

.

pela obra, Alessandro Machado,
explicou que por causa de uma

demora no repasse do recurso

federal, que foi aprovado por
emenda parlamentar, a obra fi
cou 60 dias parada - entre abril
e maio - e foi retomada no co

meço de junho. "Como não tí
nhamos os recursos tivemos de

parar as atividades. Mas agora
tudo foi resolvido e vamos en

tregar a estrutura no final desse
mês. Só falta a pintura externa

e a colocação das louças do ba
nheiros e luminárias", explicou.

A Secretaria de Saúde in
formou que a ativação da es

trutura com equipes médica
vai depender da efetivação dos

profissionais que passaram no

concurso público realizado no

final de maio.

Bairro no aguardo da
conclusão do posto de saúde
A placa anuncia a data do

término da obra: março de 2012.
Porém, a estrutura do novo pos
to de saúde, no bairro Jaraguá 99,
ainda não foi entregue para ser

vir à comunidade.
A construção iniciou em

outubro de 2011. Orçada em R$
245,5mil-R$ 200 mil de emen
da parlamentar e R$ 45,5 mil
da Prefeitura - o prédio ainda

passa por obras. O comercian
te Severino Pereira Teodoro, 59
anos, lamenta a situação. Ele

. mora do lado do. prédio do pos
to em construção, e explica que
a obra está demorando pra ficar

pronta. "Parece que a obra não

acaba nunca", afirma. Ele con

ta que a construção do prédio
ficou parada por mais de duas
semanas e que nos últimos dias

poucos homens vieram traba
lhar. Ontem, operários trabalha
vam na pintura da estrutura.

Assim que entrar em funcio
namento, a unidade do Jaraguá
99 vai evitar que os moradores
do bairro e proximidades fiquem
dependentes da unidade de saú
de do bairro Barra do Rio Cerro.
Para conseguir vaga no atendi-

,

menta médico, Teodoro explica
que precisa chegar no posto mé-

Construtora diz .

que atraso ocorreu

devido à demora na

liberação da verba.
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TODA LINHA
VOLKSWAGEN COM ATÉ

O
O

DE DESCONTO

, ,

SABADOATE
ÀS 17 HORAS•

,.

Fa'ça revisões eri"l seu veiculo reqularmente.
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

WWW.vw.com.br. Promoção válida até 15/06/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso. IPI reduzido somente para veículos com motorização até 2.0. Crédito sujeito a

aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2012/2013, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e

transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Duvidoria: 0800 701 2834. SAC: 0800 7701926. Acesso

às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.NÚCU:ODAS
CONaS$loNÂR.!AS

DêVEicuLOS
AQ!S-APEVI

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

f'

1 5 FM. A rádio que
is ga no norte catarinense.
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