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Inverno
A épocamais fria do ano já

chegou! Sua saúde e sua pele
requerem atenções especiais.
Saiba quais cuidados tomar.

Cultura
Boas peças .

para assistir
Programação do
Sesc de Iaraguá está
com agenda cheia de
atrações teatrais até o
final destemês.

Página 7·

Trecho urbano da BR-280

Obras-do viaduto
são adiadas
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DNIT pediu à Prefeitura de Jaraguá do Sul novo detalhamento técnico do. projeto
do elevado previsto para ser eguido na Avenida Waldemar Grubba, nos acessos .

aos bairros Vieira e João Pessoa. Construção era para começar este mês.

Página15
MARCELE GOUCHE

o carteiro não chega
o aposentado Silvio dos Santos, do bairro Três Rios do Sul, reclama
da falta de atendimento dos CoITeios nama ondemora. .Além disso,

estranha o fato do endereço ter três CEPs diferentes descritos
nas contas de água, luz � no boleto do IPrU. página 6
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Protocolo
com a Bolívia
o Ministério daAgricultura,
Pecuária.eAbastecimento

"

(Mapa) assinoumemorando
de entendimento
com o Ministério de
Desenvolvimento Rural da
Bolívia estabelecendo um
marco de cooperação nos
setores agropecuários e

agroalimentares.

Estímulos ao
crescimento
Diante da ameaça de que a

recuperação da economia
norte-americana pare, o Fed
- Banco Central ., estendeu
as medidas de estímulo

.

monetário. Embora seja
uma operação de risco,
que poderá resultar em
problemas nos próximos
anos, é a forma encontrada

para estimular um processo
que está iniciando. O

objetivo é o retorno de parte
da produção alocada em
outros países. Isso se deve
ao fato de que _c embora os

salários sejammais altos -

a produtividade no país é
muito maior, o que torna
as diferenças de custo total
bem menores. Lembrando

que os preços nos EUA são
muito abaixo que no Brasil.

Produção
de aço
Depois de alcançar níveis
recorde de estoques, as
siderúrgicas chinesas estão
voltando a produzir dois
milhões de toneladas de aço
"por dia. A ação faz parte de
um processo de retomada
da produção e aumento no

preço dominério de ferro. As

siderúrgicas estãomantendo
a produção elevada para
não perder participação no
mercado, mesmo com o

sacrifício darentabilidade. O
efeito ao redor do mundo é

significativo.

Arrecadação
Na última terça-feira o

Impostômetro registrou- .

amarca de R$ 700
bilhões recolhidos aos

cofres públicos. O baixo'
crescimento do PIB não
tem afetado o volume de
tributos recolhidos.

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten

Mercad Alemanha
A economia alemã continua
sendo o motor da Europa, mas
o índice de expectativas para o

país, segundo o Instituto Zew
caiu 6,1 pontos entre maio

. e junho. Isso mostra que os
. alemães não estão imunes aos

problemas de seus parceiros
comerciais. O fato também

pode enfraquecer a posição da

primeiraministra AngelaMerkel.

lkarsten@netuno.com.br

Produzindo lDilionários
Segundo estudo realizado pela consultoria

Capgmini em parceria com o RBC Weal
th Management, o Brasil tinha, em 2010, 155
milmilionários. No ano passado, esse número
cresceu para 165 mil. O aumento de 6,2% é o
maior entre todos os 12 países pesquisados.
Neste estudo, não foram considerados ape
nas quem tinha US$ 1 milhão disponível para

investir, excluídos outros ativos como imóveis
f

e outros bens. Utilizando outro ranking, no
entanto, o Brasil está muito atrás. Em núme
ro absoluto de pessoas nesta condição, o EUA
temmais de trêsmilhões e o lapão quase dois
milhões de milionários. Por esse critério, entre
os países pesquisados, apenas a Coréia do Sul
temmenosmilionários que o Brasil.

Inadi�plência
Os últimos dados divulgados
pela Serasa Experian em relação -

.

à inadimplência do consumidor
trazem motivos para otimismo.
Eles apontam para uma queda,
que deverá continuar ao longo
dos próximos meses. Por uma
combinação de fatores; o
consumidor busca "limpar o seu
nome". É um fator que limita
o sucesso das iniciativas do

governo para ampliar o consumo.

Empresários coreanos
A Federação das Indústrias (Fiesc) promove almoço de negócios com empresários
da Coréia do Sul, no dia 25 de junho, em Florianópolis. A reunião será realizada
em conjunto com a embaixada do país asiático no Brasil e com aAgência de

Promoção e Investimentos da Coréia a Kotra. Durante o encontro serão realizados

painéis sobre as oportunidades de parcerias voltadas às áreas comercial e de

inovação que o mercados coreano e catarinense Catarina oferecem.

Grécia
Após a nova eleição
assume o novo

primeiro-ministro
Antonis Samaras.
Caso seja bem
sucedido, ele tem
enorme chance de se

tornar um novo herói

grego, superando em

muito os feitos de
Hércules. A Grécia
estámuito parecida
com uma nau, com

diversos furos no
casco, e seguindo
à deriva. Enquanto

. os tripulantes e a

população brigam
pelo melhor lugar
para ficar com os pés
enxutos.

DNULGAÇÃO

Weg na Rio+20
AWegmarca presença na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável com a participação em três projetos relacionados à tração elétrica e energia
renovável: o Barco SolarAmazônia, o Ônibus H2+2 (elétrico híbrido a hidrogênio) e o Ônibus
Itaipu (elétrico híbrido a etanol). Os produtosWeg utilizados nos dois modelos de ônibus são

motor elétrico de tração, inversores de tração e inversores auxiliares, além do gerador, no caso do
.

Ônibus Itaipu. Além de não emitir gás carbônico, a utilização do motor elétrico no lugar domotor
a combustão interna evita a emissão de óxido de nitrogênio e dematerial particulado. A operação
do sistema elétrico não produz ruído, o que ajuda na diminuição da poluição sonora.

Zona do euro Acijs
Associação Empresarial de Iaraguádo Sul comemora hoje
seus 74 anos de atividades. A entidade é uma referência de

organização, associativismo e demobilização em defesa
da classe e pelo desenvolvimento de toda a comunidade.

Embora a Grécia siga numa situação pré-falimentar,
agora é a Espanha que vê a. situação cada vez mais crítica
com os seus bancos necessitando entre 40 bilhões e 90

bilhões de euros para cobrir os rombos deixados pela
crise. O nível de desemprego também chegou a tal

ponto que o país está se tornando rapidamente inviável.
Considerando o tamanho da economia espanhola uma
solução está cada vez mais difícil.

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO'L,OTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N°04668
1 ° 80.287 250.000,00
2° 00.155 24.000,00
3° 18.593 14.000,00
4° 19.281 13.000,00
5° 59.772 1L567,OQ,
LOTOMANIA
SORTEIO N° 1255
01 - 02 - 03 ,04 - 07
11 - 19 - 20 - 21 - 28
37 - 40 - 41 - 45 - 53
58 - 59 - 83 - 90 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1399

34 - 39 - 43 . 56 - 57 - 60

QUINA
SORTEIO W 2924
04 - 29 - 57 . 59 - 65

DUPLASENA
SORTEIO N° 1082
Primeiro Sorteio
15 - 18 - 23 - 31 - 39 - 49

Segundo Sorteio
27 - 28 - 30 - 35 - 37 - 45

SELIC 30.MAIO.2012

.!.�................ < .. g!g�gO(? 21.JUNHO.2012

CUB
. 1.183,14 JUNHO.2012

BOvESPÁ I:�;���i� 2ijUNHÓ:20i2
NASDAQ

ÁçõES
......... �:2!���(o 21.JUNHO.2012

PETR4 19,27 • -3,17%
VALE5 38,85 .. -2,51%Argentina

Mesmo diante das crescentes restrições do país
vizinho à entrada de produtos brasileiros, o governo
autorizou a importação de doces eítrícos e camarões

selvagens procedentes daArgentina. Enquanto os

negociadores brasileiros firmam acordos vantajosos
para os platinos, o governo argentino dificulta
cada vez mais a entrada dos produtos brasileiros
com osmais diversos entraves burocráticos.

BVMF3 9,65 .. -5,39%

pOUPANçA 0,5053 22.JUNHO.2012

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT .. 0%

OURO .-0,01%
US$ 89,490
US$ 1567,050

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
COMERCIAL (EM R$) 2,0543 2,0548" 1,07%

p.?4&i 't!J����(?(*-� ��l. i:��ª§ •..........�,g�g? .. 0%

EURO (EM R$) . 2,5886 2,5901 :t6,61�i;
iiBRÁCEMR$)

..

·········3:2167 3;2183" .• 1;07�;�
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Editorial

Mais efetivo para cumprir asmetas
/\ segurança de uma sociedade só pode ser manti
l'\.da quando as instituições competentes para essa
função estiverembem equipadas, com número sufi
ciente de pessoas que atendam à demanda popula
cional, e também da qualificação de seus servidores.

A Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado pla
neja usar critérios técnicos como referência para
destinar novos policiais para as delegacias. Amedi
da é válida porque estanca os privilégios oferecidos
para agentes que tinham mais afinidade política
para ocupar as funções do que meritocracia.

Mas a possibilidade da Delegacia Geral usar me-

Na cidade, os quatro delegados estão com sobre

carga de trabalhos. E esse acúmulo pode prejudicar
o desempenho de encaminhar 30 inquéritos mensais
para a Justiça. Geralmente cada um desses processos
de investigação demora o mesmo período para ser fi
nalizado. E a falta de mais delegados e agentes na Co
marca da cidade prejudica a agilidade dos trabalhos,

A região de Jaraguá do Sul tem o pior índice do Esta
do na relação policial por habitantes. Um policial civil
para atender 5, 1 mil pessoas. A situação é preocupante.
Só com aumento do efetivo será possível depois aten
der as novas exigências planejadas pelo Estado.

A situação é preocupante.
Só com aumento do efetivo será possível

dépois atender as novas exigências
planejadas pelo Estado.

tas de produtividade de trabalho para a distribui
ção dos novos 421 policiais civil que serão lançados
aos trabalhos em outubro pode causar uma injusti
ça com os agentes de segurança de Jaraguá do Sul.

Charge
TRÊS RIOS DO NORTE TRÊS RIOS DOSUl

AQUI TAfV\a€M AS
(�R6Sl>OWDªI\)(\AS
NÃo A�R6af"\.
UIv"A L.ÁST\tAA!t:

-

Do leitor

Resgatando a democracia
Infelizmente, .0 embate demo
crático, o debate e o respeito

às divergências de pensamento,
a permitir o aprimoramento de
nossa instituição, vêm perdendo
espaço na seccional catarinense.
Éstão a ressuscitar procedimen
tos próprios de "regimes- ditato
riais, como submeter, sem qual
quer previsão legal, presidentes
de subseções a procedimentos
sigilosos, negando-lhes, em fla

grante violação não apenas ao

Estatuto da OAB, mas também à

própria Constituição da Repúbli
ca, o direito de acesso a autos.

Outrossim, em tempos de
clamor da sociedadepor transpa
rência na gestão dos recursos pú
blicos, caberia à nossa instituição
ser a primeira a dar o exemplo e

abrir detalhadamente suas con

tas, para informar com clareza
como contrata e como gasta cada
centavo arrecadado da advocacia
catarínense.de modo a justificar

.

a cobrança da anuidade mais
cara do país. -Se tal transparência
houvesse, evitar-se-ia tanta po-

lêmica e controvérsia acerca dos
critérios utilizados pela Diretoria
da seccional catarinense para,
em ano de eleição, custear via
gem à Brasília de 43 dirigentes de
comissões de advogados recém
ingressos nos quadros.

A democracia e a transpa
rência estão umbilicalmente
conectadas à história da OAB,
sendo mais do que compromis
sos, mas obrigações e desejo
de todo advogado catarinense

que abraça, com a razão e com

o coração, a bandeira dos ideais
maiores da advocacia, repre
sentados, historicamente, com
galhardia por nossa instituição.
Se a bandeira está sendo rasga
da e o.último bastião caindo, a
advocacia catarinense há de se

levantar epromover o reencontro
das práticas de nossa instituição
com seus ideais.

PauloMarcondes
Brincas e Rafael de

Assis Horn. conselheiros
federais da 0101

Compartilhe a sua opinião. 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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LuizCarlos rates

Nossa turma

Quando alguém está nos amolando, costuma
mos mandar essa pessoa "procurar a sua tur

ma , vá procurar a sua turma, dizemos. De fato, a
só a nossa turma nos pode fazer viver um pouco
melhor, um pouco. E o que significa procurar a

nossa turma?

Significaestarcom os nossos iguais. Sós os nossos
iguais nos podem viabilizar uma vida, já disse, um
pouquinho melhor. E esse mandamento vale como
urna luvabem assentada no caso dos casamentos. E
não é o que se vê. Hoje vemos "pares" díspares... Ele
e ela não combinam, e se não combinam vai haver
encrencas, mais encrencas que prazeres.

Claro que ninguém traz na testa um certificado
de qualidade, urn ISO de qualidade humana, esta
mos longe disso. Ocorre; todavia, que todos man
damos, e o tempo todo, sinais de quem somos, de
como vamos agir, do que podem esperar de nós.

Talvez nem seja o caso, mas vá lá, acabo de ler so
bre urna indenização a ser paga por urn ex-marido
à ex-mulher, casamento que durou apenas 10 dias.
Issomesmo, 10 dias. Em 10 dias, amulherrecém-ca
sada foi avisada de que omarido a traía, tinha outra.
Tudo confirmado, omarido infiel foi condenado por
um tribunal em Minas Gerais a pagar R$ 60 mil por
danos morais à ex-esposa. Uma infidelidade dessas
'.'devia" ter sido imaginada pela noiva, antes de casar.

Ninguém muda de caráter em 10 dias, somos
quem somos desde os dois ou três anos de vida,
e não estou fazendo figura de retórica, é assim
mesmo. Casar com alguém porque esse alguém é
bonito, rico, famoso, o que for, e. não por compa
tibilidade de caráter, não vai dar certo. Temos que
procurar a nossa "turma", caso contrário, não cho
remos depois. E para achar alguém da nossa turma

precisamos de olhos para ver e ouvidos para ouvir,
além de tempo,muito tempo... Quem casa emme

nos de cinco anos de namoro é louco, está fora da
casinha. E ainda assim, corre todos os riscos.

Nós
Pensando bem, temos sim um certificado de

qualidade pessoal. Esse certificado é o caráter, a
instância moral da personalidade. Quem quer se

juntar a alguém ou contratar um funcionário para
a empresa tem que ser muito competente na ob

servação do caráter do "candidato", seja para o al
tar ou para a empresa.' - Ah, mas o amor é cego!
Mande esse amor ao "oculista" primeiro. E só de

pois case, ou contrate. O que anda demau-caráter
solto por aí é trabalho de polícia...

Vagabundos
Três vagabundos estudantes de odontologia em

Passo Fundo, RS, quebravam orelhões à noite. Dois

quebravam e urn filmava. Esses tipos são daque
les tipos que mais tarde vão "inventar" cáries nos
dentes das pessoas para ganharmais... Na "minha"
delegacia eu os curava em cinco minutos. E depois
eles teriam que procurar porum "dentista" ...

Falta dizer
Não maldiga o seu emprego, a empresa que

hoje lhe paga. Veja-a como parceira de vida, e se a

sua vida não está boa não culpe a empresa, olhe
se no espelho, ali estará o "culpado". A casa que
nos acolhe é o nosso segundo lar, tem que ser, só

.

depende da vontade, ou da boa inteligência. Mas
que não nos ouçam - como há gente sem vontade
e burra nos corredores...

Fale conosco
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Pedido de inforlDação
Samba não entrou na pauta

Votação da LDO

impediu a apreciação
de outras matérias
na sessão de ontem,
segundo o presidente
da Câmara,Winter

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

O assuntomais esperado da
sessão de ontem à noite

não pode entrar em debate na

Câmara de Vereadores. O pedi
do de informação sobre o En
contro Nacional de Mestres Sa
las e Porta Bandeiras, realizado
em 2011 e 2012, pela Fundação
Cultural de Iaraguá do Sul, fi
cou para ser votado na próxima
terça - feira.

Segundo o presidente do

Legislativo, Adernar Winter
(PSDB), "quando tem LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias)
nenhum projeto ou pedido

de informação pode entrar na

ordem dó dia". O projeto das
diretrizes orçamentárias foi

aprovado por unanimidade em

primeira votação.
Assinado pelos vereadores

peemedebistas Natália Lúcia

Petry e Jaime Negherbon e os

petistas Justino da Luz e Fran
cisco Alves e Jean Leutprecht
(PC do B), o pedido de informa

ção não pode ser votado porque
contraria o artigo 168 do Regi
mento Interno da Casa.

O impedimento legal adiou
a discussão do tema que virou

polêmica esta semana na polí
tica. Os vereadores questionam
os valores investidos pela fun

dação na realização do evento

do último final de semana que,
segundo Natália, não contou

com a participação dos blocos
locais e a participação foi de

apenas 200 pessoas. A vereado
ra critica à postura do governo
em não apoiar outras festivída
des locais tradicionais, como a

festa do Strudel.
Além disso, Leutprecht tam-

bém lamenta o cancelamento
da 19a edição do Motogiro, que
seria realizado no mês de se

tembro. O motivo alegado pe
los organizadores é a falta de

condições financeiras.
Mas conforme foi publica

do na edição de ontem, o pre
sidente da fundação, Jorge Luís
da Silva Souza, disse que em

ano de eleição entidades não

podem receber verba públicas
devido à legislação eleitoral.

MARCELE GOUCHE

\

Vereadores

questionam falta
de apoio da

Fundação Cultural
a eventos locais.

PRESIDENTE
Winter garante

que requerimento
entrará na pauta da
próxima sessão de

terça-feira, dia 26

r--o-----.

!!2aça_�isões em� v�culo reguJarm_ente.
CABTAo FORO rrAúcAltD.SOl.JCfJEJAoSEU•

.......... lI$ltIttJiI....__..._do_l"<!odló!Q,
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Jaraguá do Sul
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Abriu mão
o vereador jaraguaense Jaime
Negherbon (PMDB) procurou
a coluna ontem para dizer

que não temmais intenção de
concorrer ao cargo de Vice
prefeito e que irá trabalhar

para conquistar o terceiro
mandato naCâmara. Já o

.

Rome davereadora Natália .

LúciaPetry foi citado na
reunião do diretório do .

'. partido, na noite da última
quarta-feira, como uma
boa opçã@ para disIlutaf'a

. corrida eleitoral. Amanhã, .

o PMDB reúne o diretório
novamente para continuar

.debatemj,o sobre a posição
que 9 partido irá tomarna

.

campanha deste ano.

Continllando
na base
.Com a convenção marcada
pera o dia 30, às 12h, no
Sindicato doVestuário,
o presidente do PPS de

Jaraguâ doSul, Humberto
Grossl, aposta no nome

'

do sindicalista Gilda Alves
para o cargo de vice na

composição
do PSD, que poderá .

ser encabeçada pela
prefeita Cecília Konell.

Ire-

Agelldado.
Neste sábado, o pp, do pré
candidato a prefeito Dieter
Ianssen, e o PDT, do ex

deputado'Díonei da Silva,
,

',_j "o', "';, .J.-, .'"
_'\

têm encontro âgendád:O.
Em pauta, as negociações
para formar a aliança

'

partidária. A conversa:
! continuatambém com

o PMDB, PT, PC do B,
DEMePSDB.

Lieen,ça
Licenciado por motivos
de saúde desde o dia-l l
de junho, o presidente
da Câmara deVereadores
qe Massaranduba, Pier
Gustavo.Berri (PMDB),
confirmou a parceria
entre o PSDB, �MDB e

PSD na disputá. Na cabeça
de chapa, Mário Reinke
concorrerá à reeleição ao

.

lado do vice Sésar.Tassi
(PMDB). O'PSD entra com

os candidatos a vereador.
Até o retorno de Berri, a
Câmara é presidida pelo
vice, o vereadorValdir
Zapellini (PSD); Berri
deve,fl1tprnar na,

. próxima terça-feira.

lenário
Daiana ConstantinQ -

21�6.1929 I daianac@oco�eiodopovo.com.b�
3215�0065

LevaralD UID'bolo
os vereadores Justino da Luz (PT),

Jean Leutprecht (PC do B) e Adernar
Possamai (DEM) ficaram sem receber
esclarecimentos sobre a construção de

urna nova rua no bairro Ilha da Figueira.
Um encontro, estava programado para

, às 17 horas de ontem na sala U do Legis-

lativo. Mas ninguém apareceu.' O líder
.

de governo na Câmara, José Ozório de
. Ávila (PSD), que havia prometido levar
algum representante do Executivo para
responder as dúvidas dos parlamentares'
chegou na Casa depois das 17h30 e avi -

--....
,

sou do cancelamento da reunião.

,

, Oficialização
em Corupá
Confirmada para este domingo,

.

a convenção que irá homologar
a candidatura do vereador João
Carlos Gottardi (PT) a prefeito
de Corupá. Às 9h, na Câmara de

-

Vereadores, os partidos PT, Pp,
PDT, PR e DEM consolidarão
a parceria, com o vereador
Bveraldo Mokwa (PP) no cargo
de vice. Segundo Gottardi, não
haverá surpresas na convenção. ,

"Já vínhamos conversando .

.

desde outubro do ano passado.
Realizamos pesquisas de
�opularidade, porisso no

domingo só iremos homologar,
o 9ue já está acertado".

Primeira disputa
o P�do B d�Schroeder participará da primeira eleição no município. O presidente
da sigla, Adaír José Cavallin, afirma que a ideia é conquistar uma cadeira na Câmara.
A legenda dos comunistas apoiará a composição que será formada pelo PMDB e

PSD, com respectivamente,'Luís Aparício Ribas eValmor Pianezzer, '

'

'/
.

Encontro do DEM

Ont�m, o pre�identé estadual do DEM, Paulo Gouvêa, se reuniu com os integrantes do
. partído daregíão, no Casarão, em Jaraguá do Sul, para tratar das definições sobre as

eleições. A direitana foto, o pré-candidato de Guaramirim, Dego Peixe�.

Sem chance

parao
DEMe.PT
o prefeito de Guaramirim,
Nilson Bylaardt disse que não há
chan�ês do PMDB estar junto
com o DEM e, muito menos, com

.

o PT em_uma composição para _

disputar as eleições deste ano.
"Degoíex-prefeíto Mário Sérgio'
Peixer) e Pupo (Osvaldo João
Junckes) não têm chances. O PT
até teria se expulsasse o Pupo",
declarou o mandatário depois'
da .nota publicada na edição de

..

' ontem da coluna. Além do PT

,
e do DEM, integrantes do PR

procuraram Bylaardt para falar
sobre uma possível aliança. Hoje
os peemedebistas contam com

o apoio do PDt, PPS e PRB.

Marcado
Neste domingo, às 9h, na
Sociedade Esportiva, o PV de
Schroeder realiza convenção
para decidir sobrea
coligação com PSDB e PT.

Concurso
- ,público.
da Câmara�
Ontem, na sessão da Câmara
deVereadores de Jaraguá do
Sul, foi lido o projeto que
prevê a realização de concurso

público para a criação de .

, cargos .efetivos no Legislativo.
Segundo o presidente da
Câmara, AdernarWinter

.
(PSDB), o projeto ainda não
tem data para entrar em pauta,
"mas depois de votado, temos
seis meses para realizar e
concurso" 0_antigo.projeto;

, que previa a criação de 12

novos cargos, foi retirado para
discussão e, agora; oferecerá'

Imais três vagas. Hoje, existem
na Legislativo dez.cargos
efetivos e 37 comissionados,
além dos 11 vereadores. Em
2010, a prefeita tecíliaKónell
(PSD) denuncioua disparidade
entre os'números de cargos
efetivos e comissionados.

.

Eles deveriam ser iguais..

1
I

I

,Fiqu "
.

.

e por dentro'que OConte
de tudo

,

.

ce na regiõo.
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CorresPtlndências
Eles querem ver o carteiro passar

Moradores dos bairros Três Rios do' Sul � do', da os moradores é â confusão totalizam360caixaspostais.
no CEP da rua. Segundo Santos, Para ter direito a uma dessas

Norte reclamam dos serviços dos Correios são três números diferentes: um caixas a população tem de se

na conta de luz, outro.na conta cadastrar na Associação deMo
, dade. Ele conta que não recebe de água e o código no carnê de radares. Devido à grande quan
nenhum tipo de .correspondên- ,IPTU. ''APrefeitura diz que o cer- tidade de interessados, uma
cia desde que se mudou para a to é aquele que consta no carnê mesma caixa postal chega a ser

'Qserviço de entre�a de corr�s- 'rua. Santos. explica que no iní- do imposto", se indigna Santos. ,ocupada por cinco destinatá-
pondências não é.bem ava- cio não recebia nem a-conta de O loteamento foi criado há rios. Eisso aumenta o risco de'

liado por alguns moradores dos água, mas que' depois de um 'quase cinco anos. Cerca de 30 extravios de correspondência. '

bairros Três Rios do Norte e Três' manifesto dos moradores junto moradores sofrem com essa Por isso, a diarista Inelori Be
Rios do Sul, em Jaraguá do Sul. A à Prefeitura, começaram a rece- confusão. ''A situação foi infor- sehe, 50 prefere que as cartas se-

'

crítica é quanto à falta de atendi- ber a fatura em casa pelo Serviço 'mada' à Prefeitura e aos Cor- jam entregues para suamãe, que
menta em algumas ruas dessas de Água e Esgoto (Samae). reias, .mas nada foi resolvido", mora em,Guaramirim. Ela mora
localidades e também à desor- 0- aposentado lembra que já reafirma o aposentado. há 12 anos na Rua Irregular (RI)
ganízação de alguns pontos que .deíxou de receber muitas cartas '006, e conta que todas as sete

chegam á ter mais deum Código importantes como,' cartões do Alternativa 'mas da região, na qual residem
de Endereçamento Postal (CEP) banco e o boleto do financiamen- cerca de 190 famílias, os mora-
e, até 'mesmo, nem ter essa refe- , to do carro. Ele diz que a situação. -Como os carteiros não en- dores precisam percorrer o .tra-
rência de localização.

'

causa transtornos, ,''Até para poder tram algumas ruas do baírro.Três jeto de' aproximadamente dois
Há três anos morando na' pagar o camê dó IPTU tem que Rios do Norte para fazer as en- quilômetros até o mercado, para

ruaAlinda Schwarz Schmídt, no
'

correr atrás do boleto. O jeito é ir, tregas, a solução foimontar uma, pegar as correspondências.
bairro Três Rio do Sul., o aposen - ,constantemente, até a agência dos espécie de agência alternativa A diarista explica que contas
tado Silvio Timóteo dos Santos,

,

Correios, nóCentro, pra ver se tem 'de recebimento das'cartas num de luz e água são entregues em

1
.

d d tempo de ir seguidamente lá v,er-62 anos, amenta a situação as algumacarta ou conta", afirma. mercado, na rua Uno Píazera, ,�casa e questiona o motivo os
"

'd -

1 al
' ,

- o que tem na caixinha", revela. ,entregas os Correios na QC i- Outra situação que incomo- ,- São cinco armários demetal? que carteiros não passarem na rua.
A dona do mercado ondees-

JARAGUÁ DO SUL

Sarnira Hahn

CONFUSÃO � aposentado Santos diz que as

contas de luz, água e IPTU têm três CEPs diferentes
. .

. .

,FOTOS MARCELE GOUCHE

ROTINA Majineuza Tota da Silva vai unia vez por
mês no mercado, onde. estão as caixas postais

"
O jeito é ir até a

agência dos Corr.eios,
no Centro, pra ver se
tem alguma carta ou

c�nta para pagar.
'

Silvio Timóteo dos

Sanios,aposentado

Caixas ficam
no ;mercado,

A zeladora Marineuza Tora
da Silva, 51, que mora na .mes

ma rua, vai uma vez por mês no

mercado onde'estão as c�s de
'

correspondências para pegar as
cartas. Como fica longe de casa,
ela só passa no lotal para pegar
a conta do telefone. "Não tenho

"tão as çaixas de 'correspondên
cia" Ianete "Ielles, explica que o

espaço no comércio foi cedido

para à associação do bairro, com
o objetivo de facilitar a entrega
das cartas, Ela conta que não co-

,

'bra nada pelo empréstimo do es-
'

paço, mas também lamenta'essa
,

dificuldade dos'moradores.
O vigilante Sebastião LUIZ

Cordeiro', 53, mora há 23, anos
, no local e disse que sempre
houve problemas com as 'en

.

tregas. Ele disse que todas as

casas' têm numeração e' falta
uma atenção dos Correio em

,

atender os moradores do bair
ro. "Em cartas que preciso as

sinaro recebimento, tenho que
ir até a agência no Centro por
que o mercado não recebe"

Empresa afirma que falta é:l oficialização' das, ruas
A explicação da Empresa, só será normalizada depois que a

Brasileira de Correios e Telé- . Prefeitura oficializar os logradou
grafos (ECT) sobre a situação ros e comunicar os Correios, que
enfrentada 'pelos .moradores é responsável pela numeração do
dos bairros Três Rios do Sul e

'

CEP. Sanfelini explica que existem
Três Rios do Norte, em Jaraguá protocolos de SDs aprovados, e

,

do Sul é que ruas não recebem que aguardam recursos para im
a entrega dos Correios porque plantação dos CEPs, prevista para
não foram contempladas naúl- omês de agosto.
tima atualização do Sistema de " Com relação à situação dos
Distribuição (SD), que cadastra moradores' terem' de buscar as

os locais com o Código de Ende- correspondências no, mercado,
reçamento Postal (CEP). ele ressalta que cartas destinadas a

O analista de Correios, Gusta- ,ruas fora do perímetro de entrega
vo Sanfelici, explica que a situação sãoenviadas àAgência deCorreios

Central, mas em outras situações, outra rua. O correto é do camê do
'

eles podem ceder outro eridereço IPTU.A orientação para esse tipo
dentro da rota par� receber as car: 'de situação é ligar para à empresa
tas, como é o CilSO do mercado no responsável pelo envio das notas'e '

bairro Três Rios do Norte. passai o CEPcerto", ressalta. r:
,

Sobre o problema da existên- O' cartógràfo da secretaria
cia de três CEPs, Alinda Schwarz ' de Planejamento da Prefeitu
Schmidt

-

Sanfelici não soube ra, Roberto Luís Zehnder, conta
explicar a razão dessas diferen- que existem cerca de 150 ruas'
ças de códigos. Ele acredita que irregulares na cidade, mas que
deve ter ocorrido algum erro nas esse número não é um pano
emissões das faturas das contas rama real das localidades

-

que
da Celesc e Samaé para esse 10- não recebem correspondências,
cal. "O CEP da fatura de luz não Zehnder afirma que muitas des
existe. O da conta da água é de sas localidades recebem entregas, •

e que existem outras vias, regulari
zadas' que ainda estão fora da atu
alização da rede de ruas 'dos Cor
reios. O cartógrafo ressalta que a

definição de Rua Irregular (RI) é
criada especificadamente para
que os Correios possam locali
zar as 'vias que não tem Código
deEndereçamento Postal (CEP).
O secretário de Planejamento,
Aristides Pansteín, explica que a

Prefeitura numerou as residên
cias. 'Agora cabe aos Correios
determinarem o CEp, para que a

.rua seja atendida"
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Teatro

Dia 22 - Terra de Ninguém - 18h e 20h

Dia 24 - CavalinhoAzul- 15h e 18h

.

Dia 28 - Cirquinho de Pulgas - 15h

o Sesc.de Jaraguá do Sul está
com a agenda de espetáculos
lotada para este fim de mês.

As atrações culturais são gratuitas.

"No Toquem mis Manos" - Valéria
Guglietti - Espanha - Fita Floripa
O espetáculo espanhol "NoToquenMisMa

nos" é caracterizado pela mescla de sombras
chinesas ao cinema mudo com uma cômica
trilha sonora.ValeriaGuglietti possui uma arte
única, em quea combinação de mãos e dedos
num fundo branco pode contar ummilhão de
histórias, uma tradição mantida apenas por
um pequeno grupo de indivíduos em todo o

mundo. A fantástica evolução da sombra se

transforma em um criativo espetáculo, com
plementado por música e efeitos sonoros.

"Os Três Gostosões" - Circo

Teatro Pixirica (Jaraguá)
As forças armadas são reconheci

das pela disciplina e ordem queman
têm com os seus soldados, mas em

algum momento um dos soldados
caiu na contra mão da história e aca

bou virando do avesso a cabeça de
seus superiores. Pixirica, o soldado

trapalhão aprendeu tudo ao contrá- 4

.

rio e, no momento que foi designado
para guarnecer a casa de um capitão,
tornou a vida do mesmo em algo que
ele jamais esquecerá. Indicação livre.

Dia 29 - No Toquem mis Manos - 20h

Dia 30 - Pixirica o Soldado Trapalhão - 15h

Dia 30 - Os três Gostosões - 20h
: :

"Pixirica O Soldado Trapalhão" - Circo
Teatro Pixirica (Jaraguá)

Um simpático velhote casado há vinte anos,
não sabe o que fazer quando se depara com uma

namorada secreta trabalhando em sua. própria
casa. Em uma situação difícil, ele faz de tudo para
esconder de sua mulher esta aventura fora do ca

samento, mas as coisas se complicam quando seu

genro entra na história confessando que também
namorou a mesma. A salvação está num amigo da
família religioso e livre de qualquer suspeita. Ele
tenta, assim, explicar a situação às esposas raivo
sas. Indicação Livre.

"Terra de Ninguém" (Cia Colher de
Pau - Jar8.guá)

O enredo conta a história do encontro e

da colisão entre dois mundos, onde um so

litário tem sua rotina e crenças confrontadas
pela chegada de dois forasteiros. Com dire
ção de Fred Paiva e tendo no elenco Dandara
Mendes,Maykon Iunkes e'Iiago Novo, traz ao
público um espetáculo sensorial e imagético.
As recentes experiências e pesquisas da Cia.
com teatro físico - métodos da biomecânica,
viewpoints e susuki - são complementadas
com retroprojeções, cores, sons, luz e som

bra. Recomendado paramaiores de 14 anos.

"Cirquinho de Pulgas" -

Grupo Legião de Palhaços
(Rio do Sul) - Fita Floripa
O circo de pulgas é uma tradição

entre os palhaços no mundo. Trata
se de um pequeno picadeiro com

todos os seus aparelhos do univer
so circense, onde pulgas adestradas

. realizam
.

fantásticos e perigosos
números. Sob a batuta do dono do'
circo, as pulgas Mélry, Hélry e Pull
saltam, pulam e correm riscos sob o

olhar atento do público.

"O Cavalinho Azul" - Gpqex (Jaraguá)
Voltado para crianças a partir de três anos, o

espetáculo oportuniza o contato com um clás
sico do teatro brasileiro. O espetáculo trabalha
valores como amizade e conta a história deVi
cente, que decide sair pelo mundo à procura
do cavalo de estimação, vendido pelo pai. In
gênuo' o menino acredita que o pangaré é azul
e, na busca pelo animal, encontra três músicos
e um palhaço de um circo falido. Todos vislum
bram a oportunidade de enriquecer com o ca

valinho deVicente. Com a ajuda de uma amiga,
o garoto busca pelo animal em uma jornada
narrada pelo personagem João de Deus.

105 FM. A rádio
•

que mas �ga no
norte catarinense.
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoiphas
TÁ
8° 15°

São Miguel
do Oeste

T Á
- 10° 12°

Chapecó
... �
90 120

,Ar seco e

frio avança
Sexta-feira com condições
de chuva do Planalto ao

litoralmelhorando no
decorrer do dia, O sol

aparece em boa parte do
Estado, devido ao avanço
de uma massa de ar seco
e frio. Temperatura em
declínio. No sábado, tempo
estável com predomínio de
sol, entre poucas nuvens,
devido a atuação de uma
massa de ar frio e seco.

Temperatura baixa.,

Lages
T Á
80 150

r
�.Instável

r

Parcialmente
Nublado

Ensolarado

..._:' j iJ
Nublado Chuvoso Geada

,Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Oeste 12km/h Nenhum vento

• 12h Vento não favorável Oeste 16km/h
favorável

• 15h Vento não favorável Oeste 23km/h 80%
·18h Vento não favorável . Sudoeste �1km/h

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Cinema
• Gine Breithaupt 1
• Madagascar 3 - Dub - 14h, 15h50, 17h40 19h30, 21 h20

• Cine Breithaupt 2
• A Branca de Neve e o Caçador - l.eq. - 14h, 16h30
·Prometheus - Leg, - 19h, 21 h30

• Cine Breithaupt 3 �

Sombras da Noite - Leg, -14h40, 17h, 19h10, 21h20

Sudoku "

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

SEGUNDA
MíN: 11°e
MÁX: 19°e

� Joinville
"'" '.

T Á
14° 19°

Jaraguá doSul

� �o�o

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região '�

,

AMANHÃ
MíN: 100e
MÁX: 200e

Rio do Sul
T Á
10° 18°

Blumenau
TÁ

,

12° 22°

�
11°C 6

1,200C DOMINGO

MíN: 100e
MÁX: 200e

Florianópolis
T .À.
14° 20°

São Joaquim
T Á
60 140

Temperatura
vai diminuir,
agasalhe-se!

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h11: 1,2m
·19h08: 1,7m
• Baixamar
.• 9h56: O,2m
• 22h19: Om

llaja;
• Preamar
• 3h36: O,9m
·16h42: 1,1m
• Bàixamar
• 10h40: O,2m
• 21 h06: O,4m

Florianópolis
• Preamar
• 3h51: 1m
·16h51: 1,2m
• Baixamar
• 11 h17: O,2m
• 21 h45: O,5m

Imbiluba
• Preamar
• 2h17: O,6m
• 16h04: O,6m
• Baixamar
·10h17: Om
• 23h02: O,3m

NOVA 19/6

e CRESCENTE. 27/6

� CHEIA 3/7

e MINGUANTE 11/7

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1, (Mitol.) Mítica ninfa, perseguida por Apolo, foi trans

formada pelos deuses em loure.iro I Faculdade de
Economia e Administração

2. O delicioso fruto da Prunus domestica / As. iniciais
do cantor e compositor Nascimento, de "Travessia"

3. Terra lavrada I Famosa rede norte-ãmericana de tele-
visão, ª maior do país

4. 60, em algarismos romanos J Vai quem se retira
5. O cidadão que é convocado às urnas
6. Técnica japonesa para transmissão de programas de

]V bilil1gues I Episódio muito comovente
7. Mulher que serve à mesa -

8. Pequena cidade paulista da região de Guaratinguetá /
Imposto de Renda na Fonte

9. Obrigado, em Japonês
10. Um tipo de algarismo I As iniciais do político Nabu

co (1,849-1910)
11. Uma forma dos jovens chamarem os amigos de

seus Pais ou aos pais de seus amigos I O pianista 10
e compositor norueguês Edvard (1843-1907), de

"PeerGynt"
12. O meio de, .. tudo / Gradação de cores

13. Próprio da pessoa que fala I A cantora Cássia 12

(1962-2001 ).,

VERTICAIS
1. Uma das maiores cidades do Texas, nos EUA, onde o

ex-presidente John Kennedy foi morto / História em

quªdrinhos, geralmente humorística
2. Abreviatura do nome de uma famosa bandeira de

cartão de crédito / Diz-se de uma resina usada na

fabricação de vernizes e papéis, tintas de impressão,
perfumes etc,

.

3. Faculdade de Engenharia Industrial/Que dá o nome

a alguma coisa
4. Instrumento para verificar se um plano está horizóntal
/ Restituição de dinheiro que se devia

5: Um teste laboratorial de saúde
6. Planta cuja semente é usada na confecção de colares
/ Diz-se da linha que atravessa a palma da mão

7. Escrivão público / Institutó Nacional do Livro
8. Tapear I O ator Valadão, de "Os Cafajestes"
9. A capital da Turquia, estado asiático do Mediterrâneo

. / Dedo, em inglês,

2 3 4 5 7 8 96

2

•
•

,

,
,

•
•

•

•
•

•

3

4

fi

7

9

11

13
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TODOS OS MESES NAS BANCAS
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Vini ErtJ;lal e Dudu agitando a "Sacra-Feira"
com muito pop e rock nacional e internacional

..
.:'

........
.................................................."': .

Tomar cuidado -1
A gripe H1N1 esta aí para todos, ilustra bem a situação o caso

que paciente de 12 anos foi internada recentemente em Iaraguã
do Sul... E ninguém tem culpa por contrair a doença, porém
todos podem tomar cuidados para não tornarem-se agentes
transmissores. Batendo febre repentina, dores pelo corpo, tosse e

coriia - o caso é.mais certo se também há vômito e diarreia - o ideal
é procurar logo uma unidade de saúde. O período de transmissão

.

da gripeA é de até cinco dias após o surgimento dos sintomas,
além do tratamento, este deve ser período de isolamento.

Tomar cuidado - 2
Recente tragédia regional pede que a informação seja
reafirmada: cinto de segurança salva, e ponto.

Para poucos
Sábado a grande persona de Kélson Mendes abre as portas de sua
casa para a geral, chamando todos para a celebração de aniversário
da Fly-X, banda que há 15 anos leva lado-a-lado com os nãomenos
célebres João Borges eVagnerAssis. "Os anos passaram, mas a ami
zade e o amor pelamúsica independente continuam osmesmos"

A festa começa as 18h30, e lá pelas 20h a banda assumeo palco -

oportunidade em tom ímpar, na noite tambémvai rolar o lançamento
de "Angry Bear", último disco dos caras. Para achar o local é fácil,
procurem pela hom'e do Kasito. Ela tem dois andares e fica logo
atrás da estação rodoferroviária de Guaramirim. Acesso: R$ 10.

DrEGO JARSCHEL

,O shot de Amanda Spindola
durante o show com Nadinho
Santoro no club The Way
......................................................................................

* Sópara loucos, todos os
caminhos levam para o show
do Ventania no Espaço Oca.

João
Marcos,
20anos,
update:

ERICDELlMA

No mesanino da Patuá

M�sic, destaque para a
beleza de Jessica Decker ./
...................... : .

Em alta dermição
Clientes daNet HD, que queiram conferir a 'programação
do Estado em alta, podem dar uma zapeada pelo canal
504, lá vão encontrar a transmissão da RBS .

. (( Para que comprar um produto
que precisa de 200 descargas para
você se livrar dele? StevenWright "

ERIC DE LIMA
.

.............................. '

Pura \
simpatia: \
Barbara
de
Oliveira
diverte
sena

RoomArt
& Music

I
)

Imperdível
A noite de sábado vai ser bárbara no palco do

Sacramentum Pub, que temmandado ver nas

incrementações de sua agenda. A boa da vez é que
apresenta Elvis, o homem-banda, juntamente com sua

mina, Cibelle. Elafaz o vocal, ele o resto de tudo, tocando
rock, folk e até um tantinho de reggae. Showzaço!

Hoje a noite ?'

• 22h - LondonRock I Slrowcom PrayForUs,Bedinis eThoinirock
Local: London Pub 147 3055 OQ6a

• 22h - Show com Nicolas &Matheus I DJs Gi Bonelli e Alan
Silva I Elas free até as 23h
Local: Upper FlOOI, em Guaramirim 147 9912 59B

• 22h - StarringartheDisco I DJsGetelina, EmmyBetíol e PushPull
Local: The Living 147 8433 0083

Sábado23
• 22h.- TheWay Live I Delu & DI Comado
Local: TheWay 147 8433 0083

• 22h - Música aoVivo I Shaw com James e Maurício
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h - Inauguração Divino Clnb I ShawAlex &Wíllian I DJ
Fernando Lunelli
Local: Divino Club 147 9644 4767

• 22h - Eu te Amo Open Bar I Música ao Vivo com Fernando
Lima e Pagode Pontocom I DJAdrian P.
Local: Movíng Up, em Schroeder 147 8856 8389

• 22h - Música ao Vivo I Show com Elvis e CibelIe
Local: Sacramentum Pub 1478832 1524

Domingo 24
v

• 22h - Domingo Sertanejo I Shaw com Augusto eMicaele
Puro Sentimento I DJ Felipe Adriano I Elas free até as Oh
Local: London Pub 1 47 3055 0065

CONTATOS eOUTRAS IlPÇOEli:ArribaMexican Bar- :l3711160/Confrariad?Cliunasco-32751449/ EspaçoOca . 3370 9160/ n.eUving Restaurante- 33764822/london Pub- 3055 30651
"'chaçariaÁguaDoce - 3371 8942/,ücoleria - 30540855/MadalenaChoppeCozinha - 3055 3059 1MovingUp - 9966 6691 IMrBeef - 9608 2166/PatuáMusic - 3055 00641

RoamMusic&Arts - 9654 1373 1Saoamentllm Pub - 8832 1524/TheWayGub - 8430 0083 1UpperFloor-96444767/Villa RestauranteeChoperia _ 32751277
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3370-3242

TheWay
No sábado, todos os caminhos
de Jaraguá do Sul, terão um
único sentido. A direção será
a badalada casa noturna The

Way. Pois é lá que rola o Projeto
Live Delu, com a participação
do top DJ Conrado. Imperdível!

Corte &Brinque
As mamães de Iaragua estão
que é só alegria com o riovo
Salão de Beleza Corte Brinque.
O local disponibiliza o serviço

--

para aquelas "mammys" que
não tinham onde deixar seus

pequenos na hora de dar um
"trato" no visual e ficarmais
bonitas. Um sucesso.

1
) -

J

I
)
t

\

1
l .'

472107-3000
R. Hugo Braun, 44 centro
www.kovrosnctetcorn.br

Moa Gonçalves
ARQUIVO PESSOAL

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita.

PASSEIO
A simpática Helena
Ramos, esposa do
meu amigo Zé Ramos,
com as rJlhas Aline
e Alessandra, que
é uma concorrida e

qualificada estilista.
_Alessandra mora
e trabalha em

Bruxelas, na Bélgica

MASSA Valmir Fuck e Karla Barnabé,
conferindo os restaurantes da moda

Leitor6.el
O leitor fiel de hoje é Diego Rasisse,
daAutomóveis Jaraguá. Ele também
acompanha a coluna para ficar super
antenado nas notícias da sociedade.

Só amor
Os sempre apaixonados ReinaldoWeber e Camila
Amaral noivaram. Agora, só falta marcar o dia
do sim. A gente soube que será logo, logo. ..
Felicidades, amigos, e parabéns!
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Preconceito
Você também já ouviu dizer
que não há preconceito _,

racial, certo? Errado. Em
Jaraguá do Sul, e nos quatro
cantos do Brasil, quando
o negócio fica ruim, se diz
que "a coisa está preta".

-

Branca, jamais. Aquele
que morre em pecado vai
branquinho para o inferno
ou vai pretinho da silva? E a

cor da fome é branca, certo?
Errado. É negra. Maltratar
é fazer mal a alguém. Mas
não há preconceito, certo?
Errado.

Malas prontas
o amigo Lourival Contí, um
dos assíduos frequentadores
da "Garage", afivela malas
para um giro por Caracas,
naVenezuela. No programa,
além de muito passeio, claro,
o empresário vai movimentar
altos business-na terra de
Símon Bolívar.

moagoncalves@netuno.com.br

Festa do Strudel
Como sou a favor da Festa do Strudel. Além de resgatar a cultura
Húngara, proporciona lazer e alegria para a comunidade do
Gatibaldi. Abro, com satisfação, o espaço da minha coluna para
divulgar esse grandioso evento. Por favor, envie a programação
paramoagoncalves@netuno.com.br

Montanari;
Para embalar a Strassenfest,
festa de rua que vai rolar em
frente ao Bar do Sérgio, dia
30 de junho, foi contratada
a banda Os Montanari,
ícone dos grandes bail-es- de
salão em Santa Catarina.

Certamente, o evento será
um fervo. Volto ao assunto.

Humor
Prêmio Milionário
E perguntaram para o caipira:
- O que você faria se ganhasse
sozinho os R$ 46 milhões da

Megasena? _

Ao que ele respondeu:
- Eu ia pagar umas dívidas .. ,,_

- Sim, mas e o resto?
- Ah! O resto que espere, uai!

,
-

I

PRESENÇA
O médico Moacir
e a esposa Regina
Zangheline,no
Madalena Cozinha

"

SUCESSO João e Janaina, da mesma família

que comanda com sucesso o Restaurante Arweg,
comandam felizes o restaurante da Ser Marisol

Renovaram
Maikon Souza Giovanella e Laís Roberto reataram

-

o na�oro. Agora, engata de vez. Felicidades!

DIVULGAÇÃO

Ninguém é tão�ande
que não possa�l�render, �

nem tão pequeh6""que 'I(,f •

_"

PAlXAO Engenheiro Renato Lira posa, com a camisa

não possa ensmar.
��. do time do coração, ao lado do querido Padre Beto

�->C�.

• � 19a edição do
Motogiro não vai
acontecer este ano.
Como diriaum amigo:
é lamentável.

• Dia 14 de julho, na
Sociedade João Pessoa,
rola a 2a Feijoada do
Clube.

• O amigo Joãozinho
Depisé tira o escorpião
do bolso.No sábado,
paga aquela festa na
Toca do Urso. Tudo em

comemoração à idade
nova.

• O personalWilsinho
Salves já prepara os

quitutes para comemorar
no próximo dia 30, a
idade nova.

• Ainda nem sinal do
pessoal para terminar
a obra de revitalização
do estacionamento da
Scar. Mais um mês, o que
era para ser 11m ponto
de referência na cidade,
será motivo de gozação
e desrespeito com o

dinheiro público.

II O meu a,migo Ivo, o
popular Camarão, desfila
com umdboina que
causou muita inveja e

Jrisson, quarta-feira, na
.

"Garage". Desbancou até o
boné doAldoPavanello:

!
-
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Há um trecho em "O Poderoso
Chefão" no qual o jovem Michael

Corleone, que está fora do país, percebe
que, com amorte súbita e violenta de
seu irmão mais velho, agora ele está
destinado - condenado seria melhor - a

assumir o império mafioso çonstruído
pelo pai, já decrépito. "Avise meu pai
para que mande me buscar", diz Michael,
resignado ao papel que terá de cumprir, a
seu anfitrião. "Diga ameu pai que quero
ser seu herdeiro." Se na vida de Bashar
al Assad, o presidente da Síria, houve
um momento assim, efe ocorreu pouco
depois das sete de umamanhã de janeiro
de 1994; quando o telefone tocou no seu

apàrtamento em Londres. Na capital
britânica, o oftalmologista, então com

28 anos, Bashar fazia sua residência. Ao
atender a ligação, soube que seu irmão
mais velho, que vinha sendo preparado
para ser o sucessor de seu pai, havia
morrido num acidente automobilístico. E
agora ele, Bashar, era convocado de volta

Novelas

Crônica

o Poderoso Chefão
a seu país. Seis anos depois, chegou a

hora final, seu paimorre. "Meu pai jamais
me falou de política. Tudo o que aprendi
sobre suamaneira de governar foi pela
leitura de anotações que ele fazia durante
as reuniões ou por conversas com seus

colaboradores", afirmava o presidente por
muitos anos às entrevistas concedidas.
A Síria é um lugar onde num café de
fim de tarde se pode ouvir um contador

No ponto de ônibus, os sírios
trocam olhares de quem sabe

muito bem o �e está acontecendo,
mas ninguém diz nada.

.

de histórias de 70 anos evocando as

Cruzadas, como se fossem lembranças
de infância, enquanto brande sua espada
com tanta dramaticidade que os ouvintes
recuam para se proteger. Do mesmo café
também se pode ouvir gritos arrepiantes

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R
Melissa lê uma notícia sobre a morte de Zenóbio. Clara ensina Michele,

Junior e João a se protegerem. Jacira não conta para Tobias que fez as fotos
:
come modelo. Rodrigo encontra o endereço do bufê onde Angélica trabalhou
e vai ao local com Pedro. Ribamar liga para Valdirene. Melissa encontra o
retrato de Verbena e Santinha e pensa em uma desculpa por ter perdido o
desenho de Angélica, Fernando tem um sonho com Miriam. Pedro e Rodrigo
encontram a ficha de uma funcionária que pode saber'algo sobre Angélica.
Regina assina um termo que dá direito a Valdirene de conviver com Michele.
Ribamar fica indignado ao saber que Carmem, Zé e Josué abrirão um bar
no edifício São Jorge, Melissa descobre que Rodrigo fará um t{àtamento de
regressão. Rodrigo se surpreende quando seu gato estranha Elisa.

CHEIAS'DE CHARME· GLOBO· 19R
Penha briga com Sandro e cuida de Oito. Cida e Brunessa se entendem.

Penha sonha com Sandra. Valda se sente mal. Ivone incentiva Penha a ficar com
OIto. Inácio vê Dália no lugar de Rosário. Cida pede para Ivone trabalhar na casa
dos Sarmento. Máslova desconfia de que OIto tenha arrumado uma namorada.
Socorro engana Laércio para se encontrar com Naldo. Elano confidencia a Lygia
que desconfia do caráter de Sarmento. Penha resolve ter uma conversa defi
nitiva com Sandro. Socorro leva a comida que Naldo fez para Chayene. Ivone
começa a trabalhar na casa ae Máslova. Cida leva Brunessa para o hospital.
Chayene é chamada para um evento e Laércio comemora. Fabian pensa em
confirmar o namoro com Rosário. Brunessa fica aflita para falar com a médica.
Fabian chega ao bufê e Rosário se desespera por causa de Inácio.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Max propõe uma parceria para Nina, mas Zezé flagra os dois conversan

do. Nina pensa em Jorginho e sofre. Débora tenta se aproximar de Jorginho,
que se esquiva ao pensar em Nina. Tufão dá uma joia para Carminha e Max
se enfurece. Nina e Tufão conversam. Max humilha Ivana, que é confortada
por Carminha. Roni descobre que Suelen tem uma dívida com Ramón. Max
propõe a Lúcio que os dois roubem o cofre da casa de Tufão. Tufão reve
la para Jorginho que está apaixonado por outra mulher. Silas visita Olenka
quando Monalisa chega. Roni e Leandro tentam resgatar Suelen, mas são
vistos por Ramón. Max perde o controle e destrata Ivana na frente de toda a
família: Nina percebe a movimentação de Max' em torno do cofre da mansão
e arma o alarme que ele havia desativado. Janaína surpreende Lúcio na co
zinha. Todos acordam com o barulho do alarme. Nina flagra Lúcio e o ajuda
a se esconder com a desculpa de que é parceira de Max.

MÁSCIlRIlS - RECORD - 22R
Big Blond revela seu verdadeiro nome, Gastão, para Fausto. Big Blond or

dena que Fausto traga o novo membro da facção. Fausto vai atrás de Evaldo
na casa de Nair. Evaldo afirma já ter feito vários serviços para Big Blond e aceita
acompanhar Fausto. Otávio questiona Novais sobre o valor das terras do Mato
Grosso do Sul. Evaldo agradece Big Blond pelo serviço lucrativo no cruzeiro.
Big Blond afirma que o enviou para substituir um infiltrado. Big Blond fala para
Evaldo que precisa descobrir o paradeiro de Martim Salles. Martim se preocupa
que esteja sendo cassado. Martim fala para Toga que precisa chegar até Décio.
Jairo Comenta com Laís sobre o plano da organização de comprar a fazenda
Benaro. Laís reclama de ter que fingir ser uma boa esposa. Gino brinca com
Valéria sobre a possibilidade de terem um filho. Edu promete a Tônia que será
um pai presente. Tónia tenta beijar Edu, mas ele se esquiva. Edu afirma que está
cumprindo o acordo para que elas não se envolvam emocionalmente. Edu conta
para Eduardo Sotero sobre a gravidez de Luma. O juiz pede desculpas a Edu por
ter sido um pai ausente. Eneida diz a Manuela que Caio voltará para ela. Eneida
aponta uma arma para ,Manuela, mas garante ser brincadeira.
1t o resumo dos capítulos é de responsabilidade das e�issoras.

vindos de uma janela no segundo andar
da delegacia de polícia dali perto. No
ponto de ônibus, os sírios trocam olhares
de quem sabemuito bem o que está
acontecendo, mas ninguém diz nada.
Do outro lado da rua vê-se um grande
outdoor branco com uma imagem do
presidente sírio. Ele acena, com um

sorriso animado. Liberdade é o que todos
os sírios vão dizer quando perguntados o

que querem de seu país. Liberdade para
questionar, liberdade para votar, liberdade
para respirar. A ditadura de Bashar,
herdada de seu pai; atravessa décadas.
Seu futuro está sendo questionado. As
ditaduras no mundo árabe estão sendo
questionadas. Porém, de uma forma ou
de outra, elas continuarão. A ditadura
árabe vem de dentro das casas. Sé o
pài árabe diz ao filho que é para parar
de jogar futebol, ele vai obedecer. Não
vai pensar em questionar ou pedir um
tempo adicional. A família árabe não quer
mudanças.

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

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

Um cão e duas cadelinhas
(preta e dourada), muito

dóceis, estão para adoção. Os
animais foram recolhidos das
ruas pelo setor de Zoonoses
e já receberam tratamento

veterinário completo: banho,
castração, vacinação antirrábica

e chipage:qt para identificação.
Interessados devem entrar
em contato com a Clínica

Schweitzer, pelo 3275·3268.

" ft"'"',,,,.

Aniversariantes
22/6'
Alceu dos Santos
Débora Ciconeti
Débora D. Ciconeti
Deyci Pommerening
Dirce 1. Bortolini
Dirce 1. Bortolini
Fabiana K. Eggert
Flávio J. Franzner.
Gisele A. Adam

Glayson P. Coliado
Iara S. Lucas

Irineu Tessila
Ivonete 1. Machado Lampert
Jadermann Anzelheiro
João Olos
Juliana M. Maas
Maicon Meier
Mara Vieira
Marilyn Hahn
Marli S. de O. Souza
Nágela Luana Diemon
Nelci Zastrowv Bachmann
Nelmar Campregher

Nilton Valentini
Pâmela Thaynara Kanzler
Paulo Sérgio de Oliveira
Renaldo Koch

Rogério Kuhn
Roselete Powlak
Simone L Viebrantz
Tarcisio Küster
Tatiana Vicenzi Pedroti
Thaila J. Gasparetto
Thaize A. Anbres
Valdemar Draeger

Horóscopo'
CVl ÁRIES
I Busque prazer e alegria nas coisas

simples que fizer. Brinque, fique perto de
gente jovem, faça passeios e atividades
divertidas. Mostre toda a sua dedicação
ao par: a paixão faz milagres! Se está
livre, pode iniciar um romance promissor.
Cor: creme.

� TOURO
Ser o centro das atenções nem sem-

pre é vantagem: aja com discrição.
Em casa, reúna a família e peça ajuda
'para reduzir as despesas domésticas.
Os astros indicam muita paixão a dois.
Coloque seu coração/em tudo que fizer
ao lado do par. Cor: lilás.

li GÊMEOS
Explore a sua criativídade, use argumen-
tos originais para dizer a mesma coisa e

aprenda técnicas diferentes para usar no
trabalho. Saia da rotina! Só não pennita
que tanta novidade gere problemas no
romance. Seja finne com seu amor.
Cor: lilás.

§
CÂNCER ISuas finanças merecem atenção. fazer

ieconomia é uma ótima pedida, ainda
mais se deseja comprar algo valioso. No
amor, seja mais paciente. Se sua cara-
metade continua cometendo os mesmos

erros, mostre a ela como corrigi-los. Cor:
tons pastel.

ól LEÃo
É o dia de divulgar seus talentos e se

valorizar. Demonstre sua paixão por
suas atividades e pelas pessoas que
estima. Seu poder de atração está
em alta. Contagie seu amor com a

força de seus sentimentos. Se está só,
aproxime-se do seu alvo. Cor: cinza.

YYn VIRGEM

IIX Você conseguirá render mais se

trabalhar em silêncio. Deixe que os
� outros tomem a dianteira de suas

tarefas, mas auxilie no que puder.
Boas vibrações no romance, fortaleça
os laços de afeto. Há sinais de grande
paixão na intimidade. Cor: marrom.

.n, UBRA
Vai encontrar uma maneira original
para conseguir contato com pessoas
influentes no setor profissional e isso
vai animar seu dia. Terá entusiasmo
para superar alguns contratempos. De
um modo geral, é melhor ficar longe
de conflitos. Cor: rosa.

ESCORPIÃO
É o momento de comemorar os bons
resultados e se distanciar de pessoas
que não fazem você se sentir bem.
Tenha cuidado, pois tende a sacrificar
sua vida pessoal em função de suas
novas metas profissionais. Paixão
cheia de entusiasmo. Cor: rosa.

SAGITÁRIO
')(' É um dia para interagir com as pes

soas ao seu redor. Poderá ensinar e
aprender com a troca de experiências.
Sua criatividade estará em alta e todas
as áreas de sua vida ganham com
isso. No contato com sua cara-metade,
a paixão está no ar. Cor: bege.

'Jo CAPRiCÓRNIO
Hoje, terá energia de sobra Então, te�
manter o foco nas atividades prioritárias
ou poderá se distrair.Assuma a liderança
em seu lar e coloque ordem, Ao lado do
seu amor, demonstre seu charme e sua

sensualidade. Cor: marrom.

� AQUÁRIO
� No emprego, participe das atividades de

seus colegas. Invista em novas parcerias
para facilitar 1arefas cotidianas. Aprenda
a dar importância aos desejos dos
parentes. Ouça a sua cara-metade antes
de tomar uma decisão Cor: branco.

PEIXES
Assuma uma postura de liderança..
Pode até exercer um cargo de chefia
temporariamente, mas tenha cuidado
com atitudes ãutoritárias. Preocupações
financeiras vão ficar de lado. No amor,
participe da vida do par. Cor: marrom.
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CABANACULT

Depois de postar algumas fotos no facebook e aqui na coluna, descobrimos que a galera que frequentava a Boate
Notre Dame estámeio carente de festa. Sim, porque o pagode e o sertanejo praticamente dominaram a cena e

esse pessoal na suamaioria não frequenta esse tipo de festa. Recebemos vários emails e até abordagem na rua

perguntando se aNotrevai reabrir. Não, aNotre não vai reabrir! O que vai acontecer é uma festa com os Djs que
passaram pela casa, tentando criar o clima que tinham essas noites que realmente fizeram história na nossa cidade.
Provavelmente a festa será nomês de julho, com data e local a confirmar. Confira mais algumas fotos daNotre.

Hoje em dia, graças à Internet, as -

informações são instantâneas e massivas.
Mas nem sempre foi assim. Nas
décadas de 60 e 70 para você saber algo
sobre seus ídolos, tinha que garimpar.
Revistas! Havia uma, mensal, a POp, que
era devorada e passada de mãos em
mãos. Mas o maior problema era ver
uma filmagem de alguma banda. Patz!
Tirando os filmes dos Beatles, não tinha
nada. Eis que surge o "Bíg Boy", talvez; o
melhorDisc Iockey do Brasil. Irreverente,
com raro faro praagradar os jovens,
dominou a cena-no Rio de Janeiro com
seu programa "Ritmos de Boate" da Radio
Mundial, e o seu famoso grito de guerra
"HELLO CRAZY PEOPLE" era o must, a

partir das 22h. Dali foi chamado para o
Jornal Hoje e o Fantástico e pela primeira
vez no Brasil, pudemos ver clips musicais
pela televisão. Domingo, quando ia
começar o Fantástico, toda galera ia para
casa ver os dois clips, um nacional e um
internacional. O primeiro internacional,
se nãome engano foiAlice Cooper
"School's Out". Ali acabava o domingo.
AMTVdeve uma pra ele pois premiou
o NelsinhoMota com o primeiroVI do
Brasil. Mentira!

Por Carlos Piske

Marcos Klein, o Bananeira,
é uma verdadeira lenda do
rock catarinense. Dois anos

após a suamorte, o site Região
Rock e o Curupira Rock Club
apresentam o Bananeira Noise
Festival. Com datamarcada
para-o dia 6 de outubro, o
festival'
vai reunir
oito bandas
catarinenses.
Rock'n'roll, grunge,
punk e surf jazz
instrumental estão
entre os ritmos que vão
rolar no templo roqueiro,
considerado
uma segunda
casa por Klein.

Só lembrando que é
amanhã o show do
Ventania, no Espaço Oca!
Todomundo lámoçada, e
dá-lheCogumelosAzuis.

Dgua
Henrique Padilha, baterista da
bandaThe Seres, acabou de adquirir
uma égua. Sim, uma égua! Animal
quadrúpede. Segundo os mais
informados e próximos ao músico, o
animal vai contribuir com a sua pele
para a bateria do rapaz. Brincadeiras
à parte,AldacirPadilha, tio ementor
de Henrique e band líder do The Seres,
fez até umamusica para o episódio,
chamadaMulher Invisível ,e teceu o

seguinte comentário: "Já que o Henrique
não tápegando ninguém, pelomenos
agora ele tem uma égua!"

�B���:J
• FestaJunina�s�o�m::.::..:. -,
- Li�2h:_ ---.
__ ---;t""

I ,AMANHA_ ,

-;CõYõteJack�on�oE.Ey� - .._--.

(rôCkintern�clOn�l 11-- - Saêrãffientum PUD _ 2�
_ _-Bãii(íãéSuaMin� _·Homem - -. al)
(rOck nacion�eTnter�a�l<!_n
Sacramentum PUD _ 2211

-

-al ão Robô (Duº Acústic2}_( • Cam e -
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Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com '.
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ESTAMOS TODOS
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Grupo Lunellí

I -

LuneflJ \)\Il�'1
m

Lunender ��

1955

Solidários com Juarez·

Pelo mundo
1941

Começo da operação Barbaross� na campanha para a presidência da república
nas eleições de 3 de Outubro. Também o Sr. Pre
feito Rolf Colin, de Joinville, teve idêntico gesto.
Pelo que estávamos informados, também o Sr.
Rudolfo Iahn, Prefeito de Guaramirim vai dar seu
apoio a candidatura Tavora".

Em junho de 1955, O Correio do Povo publi
cou amatéria que dizia: "O Sr. PrefeitoArthur

Müller, de Iaragua do Sul, respondendo a carta

que lhe dirigira o Sr. General Juarez Tavora, acaba
de hipotecar sua solidariedade política na cam

panha daquele ilustre homem público brasileiro,

Operação Barbarossa foi o co
dinome pelo qual ficou conheci
da a operação militar alemã para
invadir a União Soviética, inicia
da em 22 de junho de 1941, du
rante a Segunda Guerra Mun
dial, rompendo assim com o

tratado de não-agressão acorda
do entre os dois Estados menos
de dois anos antes. Considerada

.

a maior e mais feroz/campanha
militar da história em termos
de mobilização de tropas e bai
xas sofridas, onde 4,5 milhões
de soldados do Eixo invadiram
a União Soviética numa frente de
2,9mil quílometros,

Também foram utilizados 600
mil veículos automotores e 750
mil cavalos. Os planos para aOpe
ração Barbarossa iniciaram no

dia 18 de dezembro de 1940, sen-

do o seu nome devido aomonar

caFrederico Barbarossa, do Sacro
Império Romano-Germânico,
um dos líderes da Terceira Cruza
dano séculoXII. O objetivo inicial
da Operação Barbarossa era uma
rápida tomada da parte euro

peia da União Soviética a oeste
da linha que liga as cidades de
Arkhangelsk e Astrakhan, Embo
ra não tenha alcançado o objetivo
desejado de uma conquista total
do território inimigo e avitória so
bre este, as tropas alemãs haviam
conseguido tomar as mais im

portantes áreas econômicas do
território soviético, concentradas
principalmente na Ucrânia. Fora.
estes sucessos alcançados, os ale
mães não conseguiram formar
novamente uma força ofensiva
que chegasse até Moscou.

A invenção de umprimitivo dispositivo de escrevermeca c

nicamente é atribuída aHenriMill, em 1714. Ojtaliano Pelle-
. grino Turri introduziu, em 1808, o sistema de Teclado. Poste
riormente, o mecânico norte americano Carlos Thuber criou
um modelo aperfeiçoado, com maior rapidez de escrita
(1843). Outros nomes como os do norte-americano Burth, o in
glês Ienkins, e o francês Pogrin, colaboraram para o aperfeiçoa
mento damáquina.

As primeiras máquinas imprimiam apenas em caracteres
maiúsculos. Foi Brooks quem conseguiu a impressão dos ca
racteres maiúsculos e minúsculos. A última fábrica que pro
duzia máquinas de escrever não elétricas, a Godrej and Boyce
em Bombaim, Índia, encerrou em 2011, depois de ter vendido
menos de mil exemplares no último ano, definitivamente tor
nau-se numa peça de museu. O método pelo qual uma máqui
na de escrever deixa a impressão no papel varia de acordo com
o tipo de máquina. Habitualmente é causado pelo impacto de
ummetl, com um alto relevo do caractere a imprimir, muna fita
com tinta, a superfície de urv papel.

Invenção da
máquina de
escrever

191'1

Jorge V é nomeado rei do Reino
Unido da Grã-Bretanha
Nascido em 3 de Junho 1865, JorgeV foi nomeado rei do
RemoUnido em 22 de junho de 1911. Ele era o segundo filho
do Rei EduardoVII do Reino Unido e daRainhaAlexandra da
Dinamarca. Foi o primeiromembro daCasa deWmdsor a subir ao
trono. Em 1891, Jorge tomou-se segundo na linha de sucessão, depois
damorte deAlberto, Duque de Clarence, o seu irmão mais velho,
porpneumonia Alberto estava então noivo daprincesaMaria de
Teck que foipedida depois em casamento porJorge. O casamento
realizou-se em 1893 e resultou em seis filhos, entre os quais o'
Duque deWmdsor e JorgeVI do Reino Unido. Em 1892, Jorge foi
nomeadoDuque deYork e em 1901, após amorte da avó aRainha
Vitória, tomou-se Príncipe de Gales,Duque daCornualha, Duque
de Rothesay na sua condição de herdeiro da coroa britânica.

Personagem histórico

Friedrich Ferdinand
von Humboldt ficou famo
so na área de Ciências Natu
rais. Humboldt é reconhecido
como sendo o primeiro lin
guista europeu a identificar
a linguagem humana como

um sistema governado por
regras, e não simplesmente
uma coleção de palavras e

frases acompanhadas de sig
nificados.

Essa ideia é uma das bases
da teoria da gramática trans
formacional. Noam Chomsky
frequentemente cita a descri
ção de Humboldt da língua
gem como um sistema que
"faz infinitos usos de meios
finitos", significando que um

númeto infinito de frases pode
ser criado usando um número
finito de palavras. .

O Barão de von Hum
boldt nasceu em 22 de ju
nho de 1767, em Potsdam.
Friedrich Wilhelm Christian
Karl Ferdinand, foi funcionário
do governo, diplomata, filóso
fo, fundador da Universidade
de Berlim e amigo de Goethe.
É principalmente conhecido
como um linguista alemão que
fez importantes contribuições

. à filosofia da linguagem, à teo
ria e prática pedagógicas e in
fluenciou o desenvolvimento
da filologia comparativa. ;.

É particularmente reco

nhecido como tendo sido o

pai do sistema educacional
alemão, que foi usado como

modelo em países como os

Estados Unidos e Japão. Seu
irmão mais novo Alexander

Confi;:lf\Ç8
Humboldt foi o primeiro

.

a identificar as regras
da linguagem humana

gwnz@gumz.com.brw.v....gurnz.oom.br
.

(·m3�71-4747 UIIl' I'AIICfIIIA IIUE �. CERta• Desde 1978
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Viaduto na 280
,

.

Adíado O início da construção,
do projeto ter sido alterado pela técnicos da obra. do começará 'á. construção.O va

Prefeitura, em2011. As alterações, segundo a as- lorprevisto é de R$ 5,1 milhões,
A mudança 'custou aos_ co'" sessoria, compreendem prínci- .pagos pelo Governo Federal

fres públicos em tomo de R$ palmente informaçõeê técriicas "O Diretor de Urbanismo de
510 mil. o principal problema nas dimensões e qualidades Iaraguá do Sul, Wolriei Buzzi,

O, motivo do adiamento estava na largura da via. Apro- dos materiais propostos para a disse que desconhecia o pedidodeve-se a Um pedido de mu- posta inicial era 14,8 metros e obra. Segundo o órgão federál, do órgão federal encaminhado'
danças no projeto, solicitado,' 'permitia apenas o fluxo d� um

'

esses complementos não devem à Prefeiturapara reajustar o pro-As obras que têm <? objetí- agora, pelo Departamento veículo em-cada sentido. Com a implicar nas modificações do jeto, Até ontem à tarde, ele não
, vo de desafogar o trânsito Nacional de Infraestrutura de ' ampliação para 25 metros, será projeto do original. Nesta etapa, havia recebido a solicitação. Bu-na Avenida' PrefeitoWaldemar Transporte (DNIT). possível o tráfego de dois veícu- não existe prazo para que o mu- zzi afirmou que desconhece osGrubba

<

- trecho urbano da '_De acordo com La assessoria los em cada sentido. nicípio devolva o projeto com as apontamentos feitos pelo depar-
,

_

BR-280 - nas proximidades do de imprensa do órgão, a solicí- - A alteração feita pela Prefei-" alterações solicitadas. Depois de tamento federal. Ele afirma quetrevo que liga os bairros Vieira tação da alteração foi' encamí-
-

tura foi encaminhada em abril recebida as alterações, o DNIT ' a previsão para que a obra fossee João Pessóa, serão atrasadas.
, nhada, no dia 19, à Diretoria .ao DNIT para análise técnica. fará a análise de toda a doeu- iniciada até o final desse mês foiA previsão do início da constru - de Urbanismo da Prefeitura de Agora."ela foi devolvida pelo mentação. Caso o parecer for feita pelo DNIT em abril. Buzzíção do viaduto -era para

-

o fim Jaraguá do Sul. As modificações- departamento para' o municí- 'positivo, será dado o ínícío.das disse que a Prefeitura não temdestemês. técnicas foram solicitadas depois pio fazer novos detalhamentos' obras. Não há previsão de quan- responsabilidadesobre o atraso.

, -As obras não devem acontecer neste mês
devido ao pedido de alterações no projeto, '

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

FLUXO O�ra do viaduto no- trecho urlJano da BR-289, na AvenidaWaldemar Grubba, te� o�bjetivo de desafogar o 1;i"-áfeg"o na região �

,Comunidade
,

'

, Usuários esperam pelasmelhorias
Enfrentar o trânsito congestío- culos nas ruas, ele percebe que são

nado é desafio cotidiano do ópera- necessárias mudanças nesse tre-
, dor de máquina Jaime Alexandre, cho dáAverlida PrefeitoWaldemar
43 anos. Morador de Guaramírím, Grubba, no trecho urbano da BR
ele relata que faz o percurso há 17 ,280. "Está cada: vez mais compli
anos para ir ao trabálho. Por causa , cada, o trânsito está terrível'r afir
do aumento daquantídadedeveí- , ma. Alexandre lembra que ouviu

a promessa de que a construção
erapara O mês de março. Para ele,
a obra éfundamental para o fluxo
do trânsito. "Falaram que fariam,
masaté 'agora nada", relata.
� Situação semelhante vive o

motorista, Renildo Sching, 43

,

anos. Ele trabalha em uma em

presa de material de construção
nas proximidades do local onde
será construído 'o-viaduto. Mo
rador da Av. Waldemar Grubba

,

há 10 anos, ele couta que des-
.

de' esta época ouve falar sobre

a construção do elevado. Para
- Schíng, enquanto não for reali
zada a obra, o trânsito vai con
tínuar sendo perigoso elento.
"Além dos' acidentes que têm.
acontecido, o tráfego está difícil
e não anda'.
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,'

.

empresária aposentada
Iaede-Iaede.blogspet.eom

Independência financeira
Poder acordarpela manhã e sa- te são remotas.

borear um café coado na hora, Exernplo: Há três caisàs impor
acompanhado de frutas e pão com tantes que�determinam o valor de
manteiga, mastigando vagarosa- um imóvel: localização, localização
mente enquanto se prepara para e localização. Então, o que fará seu

mais um-dia de trabalho,
.

projeto de Independência financei- .

Isso é para os sórtudos? Os di- ra ter.sucesso? Três coisas também:
reitos e os louros são'para alguns comprometimento, comprometi
apenas? E você, caro leitor, -deseja mento e comprometimento.
independer-se? c Há muitas formas e muitos

/
Os novos mílionáriosprovêm caminhos percorridos pelos que

das mais baixas e, também, das' buscam a independêncíafinancei
mais. altas classes sociais, com Ta. O ramo-imobiliário propicia ex-

·

os melhores e os piores níveis de ceíentes oportunidades de investi
·instrução. Alguns são fisicamente mento. Ações, títulos ou o negócio
fracos, outros fortes e saudáveis. O que vocêmontou também. ..
ponto. em comum nessas pessoas Agora preste atenção, aqui vai
é um sonho de sucesso, riqueza e

.

uma idéia que você deve perseguir
felicidade que elas lutam para tor- para fazer sua independência fi
nar realidade.

.

nanceira: o seu comprometimento
São pessoas comuns que fo- com seu plano de crescimento é

ram à luta com o objetivo de obter mais)mjJOrtante que sua estraté
resultados. É uma pena que mui- gia de investimento: É mais fácil
tos ainda acreditem que a sorte encontrar algo para investir seu di
détermína .

o destino financeiro nheiro que aplicar a autodisciplina
das pessoas. Espero sincefarnente para pôr em ação a estratégia.
que você não seja uma'delas, pois Muitas pessoas não conseguem

·

suas chances de ficar rico por sor - _,:cumular riqueza porque não se

comprometem com um plano es�
tabelecido. Será que sua estratégia
de investimento ê apropriada?

Em suma: sua atitude e seu nível
de comprorrietiínento é o principal.

Mantenha súa rede de contatos
ativa;
Procure não perder de vista as

atualizações de sua-área;'
Busque conhecimentos que

aumentam a qualificação;
.

Se for' viajar, aproveite o novo
. conhecimento para- desenvolver'

.

algum profeta; .

. E, finalmente, paradecidir que
caminho seguir � preciso identi-:
ficar valores, .

sonhos e objetivos
pessoais: Um recurso é procurar
ajuda profissional. Outra maneira
é passar um tempo distante da ro
tina e ver o quanto ela proporciona .

de satisfação e felicidade.
'.'

Converse com pessoas.da área

para certificar-se que você terá sa

tisfação e/ou construa uma nova
.rede de contatos no mercado que'
deseja' ingressar e ... Boa sorte, ou

.

melhor, bom trabalho!!!'
.'

Tabelionato ·6riesbach
. .Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDEMI1VA DO BRASIL· ESThDO DE SA_NTACATAl!INA

Novo endereço: RuaCel. Procópio Gomes deOliveira, 380·Centro
. 89251·201 - JARAGUA DO SUL- SC • Novo Telefone/Fax: (47)3274·1700

"

mentoValor: R$ 282,55 Data para pagamento: 22 de junho de 2012VaIorR$24,54Descrição dos
valores: VaIor do título: R$ 227,54' Juros:.R$J,44Emolumentos:R$11,60· Publicação edita): R$'
23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$16,27

.

'.'

I'

EDfIALDE INl1MAÇÃODEPR0fFSro
Nos termos do artigo 15 da lei9.492/97, c/c o artigo 995 do.cõdígo de Normas da CGJ /SC, para
a devida ciência ao responsável, segue-a relação de títulos apresentadosa protesto nesteCartó
rio, para pagaménto no prazo de 3 (três) dias úteis, aContar desta publicação, sendo facultado o
direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro
do prazo legal -FICAM INTIMADOS DO PROIESTO:

'

Apontamento: 212427/2012 Sacado: AlMIR ALBERTO SCHMlDT JUNIOR Endereço: RUA
V1DAL JOSE MAESTR.\ 343 . Jaraguá do Sul·SC . CEPo Credor. MARMORARIAMUllER IlDA
Portadorr- Espécie: DMI ',N: TItulo: 74;1-02 .. Motivo: falta de pagamento V'IIO(: R$ 419,37

· Data para pagamento: 22 de junho de2012ValorR$24,65Descrição dosvalores: Valor dotítulo:
· R$ 358,00 . Juros: R$ 1,55 Emolumentos: R$ 11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20· Diligência: R$ 22,52

.

Apontamento: 212713/2012 S!'cado:.MAGAZINE O E C IlDA ME Endereço: RUA WAIl'ER
.

. MARQUAlIDT '127 . JARAGUA DO SUL·SC . ,CEP: 89259·700 Credor: ARfELYMOVEIS IlDA
Portadorr- Espécie, DMI . N° Título: FAI009860M.· Motivo: falta de pegamento Valor: R$
800,00 Data para pagamento: 22 de junho de 2012Valor R$25,60 Descrição dos valores: Valor
·do título: R$ 750,24 . Juros: R$ 2,50 Emolumentos: R$11,60 . Publicação-edital. 1;\$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20· Diligência: R$ 9,lJ6 •

Apontamento: 212637/2012 Sacado: MARCIO NELSON'GALLlNA FIUlO Endereço: RODO·
VIA BR 416 226 . RIO CERRO n- JARAGUADO SUL·SC . CEP: 89261·600 Credor. H SOlDAS E

EQUlPAMENIOS IlDA Portador- Espécie: DMl· 'WTItulo: 024333/8 . Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 2:135;5TData parapagamento: 22 dejunho de 2012ValorR$27,91 Descrição
do, valores; Valor do título: R$ 2.064,76· Juros: R$ 4,81 Emolumentos: R$ 11,60 . Publicação
edital: R$ 23;,10' Condução: R$ 23,20 ' Diligência: R$ 28,70

.

Apontaniento: 212751/2012 Sacado: BRASILSULEMBAIACENS IlDA Endereço: RUA MA·
1HIAS RlJYSAN 400 . lI1lA DA FIGUEIRA, JARAGUÁ DO SUL·SC . CEP: 89258·340 Credor:
PAPELVALE COMERCIO DE APARAS IlDA' Portador- Espécie:DMl . WTitulo: 828/01 .

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 751,38 Data para pagame�to: 22 de junho de 2012Valor "

R$24,72Descrição dos valores: Valor do título: R$ 697,00 ' Juros: R$ 1,62 EmolumentosrRâ
11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20· Diligência: R$15,46

. :, .. _ ..

,_
.. _ .. _ _ , ,

,

,
_, .. .L. _

,..
Apontamento: 212716/2012 Sacado: COMERCIO DE ROUPAS INEMM lIDA Endereço: RUA
RElNOlDO RAU,.568 . JARAGUA DO SUL·SC . CEP: 8925HOO Credor: MCS TElCIl,L IlDA

· Portador> Espécie:DMI·N°TItulo: 0001988103·Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 461,47.
Data para pagamento: 22 de junho de 2012ValorR$25,43 Descrição desvalores: V')lor do título:
R$ 411,88 • Juros: R$ 2,33 Eniolumentos: R$ 11,60:· Publicação editá!: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212712/2012 Sacado: MARlÀAPAREClDA KUNF.SKf·RUBICK Endereço: RUA
BARAODO Rl0-BRANCO 411· Iaregué do Sul·SC' CEP: 89251-400 Credor. COMERCIAL HA·
VEGUDA Portador.- Espécie: DMI-N°Titulo: 1111·50694 - Motivo: falta de pagamentoVa
lar. R$ 283,30 Data para pagamerito: 22 de junho de2012Valor 1!i23,88 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 235,.26· Juros: R$ 0,78 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20· Diligência: R$ 9,96

.

Aponiamentó: 212730/2012 Sacado: MAURICIO ElOROE:HOWICZ Endereço: RUA''JOAO PIA
N1NCHECK 254 FUNDOS· Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89252·220 Credor. JARAGU;\; MaIDS

.'. IlDA Portador:· Espécie: DMl . N° Titulo: 006.344 . Motivo: falta de pagamento Valor: R$"
138,44 Data para pagamento: 22 de junho de2012ValorR$23,24 Descriçãndos valores: Valor do
título: R$ 86,29."Juros: R$ 0,14Emolumentos:R$l1,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$23;20· Diligência: R$14,71

-,

.

-------:.-----------------,----�----------------------�----------------------------,=,:;:-----------_-----J----------
Apontamento:21273112012 Sacado: MAURlÇlO DOROCHOWICZ Endereço: RUAJOAO PIA
N1NCÀECK.254 RJNDOS . Jaraguá do Sul·SC . CEP: 89252·220 Credor: JARAGUA MorpS
LIDA Portadon- Espécie: DMl·WTiltuo:389I1 . Motivo: faltallepagamentoValor: R$ 202,26'

,
Data para pagamento: 22 dejunho de 2012ValorR$23,35Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 150,00 . Juros: R$ 0,25 Emolumentos: R$ 11,60 . Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20· Diligência: R$']4,71

Apontamento: 212705/2012 Sacado: CONO vn1ENEUVE RESIDENCE Endereço: RUA LEO·
pomo JANSSEN 465· Jaraguá do Sul·SC· CEP: 89252·130.Credor. TRAMONTINASUDESTE
SA Ponador; . Espécie: ])MI· N° Titulo: 00316647·0· Motivo: falta de pagamento Valor. R$ .

126,17 Data para pagamento: 22 dejunho de 2012ValorR$23,24Descriçãodosvalores: Valordo'
· titulo: R$ 74,02 . luros: R$ 0,14Emolumentos: R$11,60· Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20c Diligência: R$ 14,71

-

,

Apontamento: 212454/2012Sa�do: CQRFRANCOMEMPR DEMAO DEOBRAIlDA Endere·'
ço:RUAALBANerp1CQW 180 ·JARAGUADO SUL·SC· CEPo 89253-710 Credor. MEIALlJRG1·

· CA TS INDUS1RlADE'ESTRUTlJRAS Portador> Espécie, DMI,' N'Titulo: 060· Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 10.173,92 Data para pagamento: 22 de junho de 2012VaIor R$93.45
Descrição dos valores: Valor do .título: R$ 10.050,00 . Juros: R$ 70,35 Emolumentos: R$ 11,60 .

�����.�.���;�.2�1.�.'::a.��u���.��:::�?:.����.n��a�.�.�.��,27 _ _

Apontamento: 212439/2012 Sacado: RAFAEIADE SOUZA RODRIGUES Endereço:RUA GUI·
LHERME CRiSTIANOWACKERHAGEN 583 . Jaraguá do sul·se· ÇEP: 89259·300 Crédor. CO·

Apontamento: 212506/2012 Sacado: FABIANO VEPECH Endereço: {tUA ARrnUR BREI·· MERClALDEWCCALIDAEPp·Portador-- Espécie: DMl· N° Titulo: 1437/1. Motivo: falta de
THAUPT701· Jaraguá do SlU'SC, CEP: 89253·839 Credor: fNFRASUL· INFRAESIftUF!JRA E pagamento Valor: R$ 580,62 Data para pagamento: 22 de jllilho de 2012Valor R$25,95 Descri·
EMPREENDJMENT'Portador.· Espécie:DMI·WTItulo: 0184698013 . Motivo: falta de paga· ção dos valores: Valor do titulo: Ri.53�,20:iur.!!Si R$2,85pnolumentcis: R$11,60' Publicação
�;nto V:�o;r:� �26:�lE."�:R� �a,����t���2_�����;.�?);����R��!J.D-?,uição dos - - �.���.���.�n.d��_���!.�:�.�:..����.������.�:27__ � � �.o.. � , .. __

•

valures: valur00 ütwu. l>� l:nj":"':; -;::.:.: _:::-...." .L,V ( tIIlUlillut::lIlU::'. 1\-11 11 ,I)\) - Publicaçao edital. R$ ,

23,10 Condução: R$23,20· Diligência: R$18,65 Apontamento: 212648/2012' Sacado: RLÇi COM DE VEICULOS l1'BA Endereço: RUA JOSE
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EDITAL DE CONYOCAÇÃO DE CONVENgÃO MUNICIPAL

APres'idente.da Comissão Executiva Municipal do. PARTIDO 'DA SOCIJ.\b DEMOCRACIA
BRASILEIRA dé Jaraguá do' SLiI, Estado de Santa Catarina, na forma do Estatuto Par
tidário e da legislação eleitoral viqente, convoca os membros do Diretório Municipal, para
a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será realizada no dia 3(}dE;j junho de 2012; na.sede do

partido: sito a Rua Marina Frutuoso, '38fí', às 14. horas, nesta cidade, para as deliberações
da seguinte ORDEM DO IIlIA:
a) Deliberação sobre Coligações. _

b) Escolha de candidatos a Prefeito e:Vice-Prefeito pára as eleições de 7 de outubro de
2012.

c) Escolha de candidatos a vereadores para as eleições de 7 outubro de 2Q12.
d) Sorteio do número dos candidatos a Vereador.

Jaraguá do Sul, 18 de junho de 2012.�
Isaura Maria da Luz Silveira

Presidenteda Comissão Executiva·Munlcipal.

A empresa ARDÓS.IA CONCRETRO LTDA '(POLlMIX), so- .

licita o comparecimento de Alcides Backer Junior, portador
do CPF 037.321.729-37, no prazo de 24 horas, o não com

parecimento será considerado abandono de emprego, nos
termos previsto no artigo 482, I da CLT.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA'E ESGOTO - 5AMAE
J.A.RAGUÁ DO SUL - SC

.

AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul ,comunica que se encontra instaurada a licitação
.

abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 106/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODALIDADE; TOMADA DE PREÇOS
OBJÊTO: FORNECIMENTO DE REAGENTES E' VIDRARIAS PARA LABO
RATÓRIO
RETIRADA DO EOITAL: A partir do dia 22/6/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

.

DATA ÓAABEIÚURA: 11i7/2012 14h
O Edital encontra-se à' disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478. - Jaraguá do.Sul>- SC� Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos' através- do telefone 047- 2106·
9100 ...,

Bonifácio Formigàri
Diretor Presidente

�.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do SuJ ·/1a Vara Civil

Rua Guilherme Cristiano Wackerha'gen, 87, Vila Nova -,CEP 89.259,300, Jaraguá do Sul
SC - Email:jagfam@tjsc.jus.br

- Juiz 'de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznastér Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO- COM PRAZO DE,30'DIAS
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nO (')36.0'1.007605·2

Exequente: Séculus Empreendimentos Imobiliários LIdá.
.

Executado: Kátia CristianaHornburq lyIinati e outro
.

Citando (a)(s): Alcir Buzzi, Brasileiro (a), Cornerciante, RG 1.582.730, CPF 637.832.409-30.
Valor do Débito: R$ 4283,24. Data do Cálculo: 16/08/2Q07. Per lntermédiodopresente, a(s)
pessoa(s)'acima identifrcada(s), atualmente em local incemo ou não sabido, fica(m) ciente(s) de
que, neste. Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para, em 3 (três) dias, 'contados do transcurso do prazo deste edital, efetuatíem) o pagamento do

principal; acessórios, honorários advocaHcios e despesas .precessuais. Não ocorrendo o paça
menta, proceder-se-á à penhora debens do executado. O executado puderá opor-se à execução
por meio de emoarcosno prazo de 15 (<;jWinze) dias, a contar do término do' prazo da citação. E,
para que chegue ao conhecimento de todos, partes. e terceiros, foi expedido o presente edital, a
qual será afixado no local de costume epublicâdo 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma
��., ."�"
Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 2012. '

Leãndro Katscharowski Aguiar
,

Juíz de Direito

DiretórioMunicipal de Jaraguâ Ilo$ul

EDITA!, .OE CONVotAÇÃ,.O
ÇQNVENçãQ�

O fiesidente dá Con1iSsã� ExeçutivàMuriícipaltio Partido Progressista - :PP,
do município de Jaraguá dO' sut -na forma que dispõe os artigos 12, 19 e.30 do

Estatuto'Partidário e Iegíslação eleitoral vigente, convoca os ConvencIOn31� com

direito a voto, para compárecerereã Convenção Muhl.ci],lal: do pp a.� rea�da
no dia 30 de junho de 2.01:2, às 2ohoras, te::,-do por local o H.oteI SllJl1t Seb��ti�n
lecalizado na Rua Jorge Czemewicz; 99, (Hotel S3l;l Seb�stianl este muruClp1o,
ool,ll aseguin�e.

- .

.01-

ORDEM DO DIA

Deliberação sobre coÍigl,lçãó partidária para ele�Qão_majOli.tária e

proporcional e discussão,. aprovação e nome da. cohg:açao, se hO.uver.

-

Bscolha de candidato a Prefeito eVice-Prefeito;.02-

FScollia decandidatos

SOrteio do:; réspectivos eras paracandidatos aVereador;

Ademirlzidoro
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Metas de produção

Delegados criticam
proposta do Estado

Para eles, determinação da quantidade de

inquéritos à Justiça não poderá ser cumprida

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

As metas de produtividade
para melhorar a investiga

ção em Santa Catarina ainda
estão em fase de estudos, mas
já geram dúvidas e críticas en

tre os delegados do Vale do Ita

pocu. Isso porque deverá ser

estabelecido um número de

inquéritos para ser encaminha
do à Justiça mensalmente, en
quanto que a Polícia Civil dos

municípios da região esbarra
na carência de efetivos para a

execução de seu trabalho.
Não há data para a exigência

começar a valer, mas mesmo

assim o delegado regional Uriel

Ribeiro antecipa que o governo
do Estado precisará ser pruden
te na aplicação dessas metas. "É
preciso levar em conta. os dife
rentes casos, a peculiaridade de
cada situação", enfatiza.

Para o delegado de Jaraguá
do SulWeydson da Silva, o cál
culo da produtividade precisa
levar em conta as características
da cidade. "Temos poucos de

legados e estamos submetidos
a uma escala de serviço maior
do que em outras Comarcas. É
curto o tempo para a investiga
ção se estamos envolvidos com
tantos plantões é o expediente".
Atualmente estão em andamen
to 700 inquéritos em Jaraguá do
Sul e 200 em Guaramirim.

Na visão do promotor cri
minal do Ministério Público
da Comarca de Jaraguá do Sul,
Márcio Cota, o problema é que
"dentro da Polícia Civil, a deci
são sempre envolve interesses

políticos". Ele define como "des
prestígio" o resultado da distri

buição estadual, por exemplo,
para a região de Jaraguá do Sul.
''A nossa região responde por
10% do ICMS e estamosmobili
zando a Ordem dos Advogados

.

do Brasil (OAB) e a Associação
Empresarial de Iaraguá do Sul

(Acijs) para fazermos pressão
junto à cúpula política".

Ainda o promotor lança crí
ticas sobre a proposta do' Es
tado de estabelecer metas aos

delegados. ''Aqui isso não vai
funcionar e ainda corremos o

risco de ficarmos focados em
.

apenas alcançar números e não
obter resultados concretos".

Gestante sofre acidente
.

EDUARDO MONl'ECINO

o Corpo de Bombeiros Volwltários socorreu
ontem, às 14h, na Avenida Waldemar Grubba, na
Vila Lalau, uma gestante, de 28 anos. Ela estava
no passageiro de uma moto que colidiu contra um
caminhão. Apenas com ferimentô na mão, amulher

passou por observação no Hospital Jaraguá.

Maus tratos

Inquérito arquivado
\

A investigação sobre o caso de um menino que ficou trancado
no escuro em um banheiro de um centro de educação infantil em
Guaramirim foi concluído esta semana. De acordo com o delega
do responsável pelo caso, Daniel Dias, a denúncia de que o aluno
teria sofrido maus tratos não foi confirmada e a conclusão do in

quérito é pelo arquivamento do processo.

COMEÇOU A CONTAGEM REGRESSIVA.
BRA é Brasil. Na torcida pelo Time Brasil em 2012.
BRA é Bradesco. Patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

PATROCINADOR OFICIAL

tã.o20l6
Bradesco 000

t '.

I
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o
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�
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Para somarpontos
jogando em casa

CSMjPré-Fabricar debuta hoje na segunda
fase, onde vencer em casa será essencial

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

I\. segunda fase da Liga Futsal
flinicia na noite de hoje para
a CSM/Pré-Fabricar, que às 19h
recebe o Marechal Rondon na

Arena Jaraguá. A partida é váli
da pela Chave D, que também
conta com Corinthians e São
Caetano.

O técnico João Carlos Bar
bosa, o Banana, terá quase todo
o elenco à disposição. A única
duvida é o pivô Felipe, autor de
cinco gols até. aqui. "Ele sentiu
um entorse no tornozelo e será

avaliado", explica o fisiotera-

peutaWilson Gomes Ir,
Junior também confirma

a volta do pivô Hugo, fora da

equipe desde a partida contra
o mesmo Marechal Rondon, no
dia 4 de abril. Outro que retor

na é o goleiro Cristhian, ausen
te em três partidas.

No encontro das equipes
pela fase preliminar, também
realizado na Arena Iaraguá, os

visitantes se deram melhor (2 a

1). Agora, a CSM/Pré-Fabricar

quer mudar a história e vencer

o adversário. "Temos que apro
veitar o fator casa e a força da
torcida para garantir os três

pontos", explicaõ goleiro Gian,

Na primeira fase, os parana
enses cumpriram uma melhor

campanha, com oito vitórias,
oito empates e somente três
derrotas. Os jaraguaenses ven
ceram seis vezes, empataram
cinco e perderam oito.

Apesar do melhor desempe
nho do oponente, o experien
te Banana não se ilude. "Nesta
nova fase o favoritismo não en

tra em quadra. Vai vencer quem
jogar melhor e esperamos que
sejamos nos", explica. "Temos
que entrar em quadra concen

trados e com espírito de equipe,
assim venceremos", acredita.

Partida cQntra o

Marechal Rondon
inicia às 19h, na

<,

Arena Jaraguá.

Nesta nova fase
o favoritismo não
entra em quadra.
Vai vencer quem

jogar melhor,
esperamos que
sejamos nós.

Futsal

Reunião
Na próxima terça-feira

(26), às ISh, a Federação Ca
tarinense de Futebol de Sa
lão convocou uma reunião
extraordinária para tratar do
início do Campeonato Es
tadual da Divisão Especial.
O encontro entre os repre
sentantesâa entidade e os

dirigentes das oito equipes
participantes da competição
será na sede da FCFS, em

Florianópolis.

Vôlei

Aberto
A equipe ADV Master

-s está organizando o 10 Cam -

"

peonato Aberto de Voleibol
Feminino, que será realiza
do nos dias 4 e 5 de agosto.
As inscrições vão até O dia
27 de julho, pelos e-mails
cmosca7@hotmail.com ou

sara@brwnet.com.br: O cus

to da inscrição é de R$200
por equipe. Outras informa
ções�com Cleide (9922-0299)
ou Sara (9991-9780).

1

[uventus busca novos sócios e apresenta as vantagens
Restando dez dias para o

.

início do Campeonato Cata
rinense da Divisão Especial, o
Iuventus intensificou sua cor

rida atrás de sócios. Ao filiar
se, o torcedo� pode optar entre

três rnodalidades: Sócio Tor

cedor, Sócio VlP ou Sócio VlP
Plus. O investimento mensal é
de R$ 40, R$ 150 e R$ 250, res
pectivamente.

Nas três opções, o associado

João Carlos

Barbosa, Técnico

quibancada coberta.
Além disso, o Sócio VlP terá

direito a ocupar uma cadeira
na arquibancada coberta, en

quanto o VlP Plus poderá ocu

par dois assentos. Esses ainda

poderão estacionar seus,veícu
los dentro do estádio em dias
de jogos. Informações no tele
fone 3373-1337, com Kelly, ou
no e-mail socios@juventusjara
gua.com.br.

IRIANE PORTO/AVANTE!

terá o direito a um jantar men
-sal promovido pelo clube, des
contos na compra de produtos
oficiais e �ntrada livre em todos
os jogos do Iuventus no estádio
JoãoMarcatto, com acesso à ar-

Elenco posou para a foto oficial ontem, material que será utilizado nas campanhas publicitárias do clube
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Leão apresenta seu
time para o Estadual

Torcedores terão
a oportunidade de
conhecer o grupo no

sábado, em almoço
JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OSport Club Iaraguá promo-
veu na manhã de ontem

uma coletiva de imprensa, para
apresentação do elenco desta

temporada. O clube disputará
o Campeonato Catarinense na

Divisão de Acesso, buscando
contra outras quatro equipes
uma vaga para a Divisão Espe
cial de 2013.

O presidente do Leão do
Vale, Da Silva, acredita que o

número reduzido de equipes
eleva o nível técnico da compe-.
tição. "São muitos os jogadores
disponíveis nomercado para os
clubes contratarem", analisa.

ar

IRIANE PORTO/AVANTE!

MESCLA Grupo é formado por nove atletas da
base e reforçado por jogadores experientes

A equipe apresentada é for
mada por atletas profissionais
vindos de times como Marcí
lia Dias, Avaí e Metropolitano,
além de uma grande quantida
de de jogadores oriundos das

categorias de base do clube.
.' O técnico Rafael Rocha co

menta que os treinos já ocor-

Portúgal avança na Eurocopa
Portugal é o primeiro semi

finalista da Eurocopa. Na tarde
de ontem, os lusitanos encon

traram muitas dificuldade para
vencer a República Tcheca na

Donbass Arena, graças a mais
uma atuação inspirada do go
leiro Petr Cech.

Ele só foi vencido por uma

cabeçada certeira de Cristiano

Ronaldo, aos 33' do 20 tempo.
Na comemoração, o jogador
apontou para o próprio peito e

gritou na direção dos torcedo-

res: "eu sou f...". Agora, Portugal
aguarda o vencedor de França e

Espanha, que vão se enfrentar
no sábado, às 15h45, em Do

netsk, para conhecer o �eu ad
versaria na 'semifinal.

A semifinal entre Portugal
e o vencedor de França e Es-

.

panha acontecerá na próxima
quarta-feira, também na Don

bass- Arena, na Ucrânia. Essa

é quartà vez na história que a

equipe chega entre' as quatro
melhores seleções do torneio.

DNULGAÇÃO/UEFA

1 a O Cristiano Ronaldo asswniu o papel de estrela
da equipe, usou a cabeça e garantiu a vaga lusa\

rem há cerca de dois meses.

Nesta reta final da preparação,
o foco é a parte tática. A estreia
acontece dia 12 de âgosto, na
cidade de - Caçador, contra' a

equipe da casa.

No sábado o elenco será

apresentado aos sódos, em al-'

moço no salão do Botafogo.

CLASSIFICAÇÃO

ao- Náutico (+3)
11' Coritiba (+3)
12' Figueirense (-3) 6

13' p'gnte Preta (+2) 6

14' Bahia (+3) 5

14' Sport (-3)
16' Portuguesa (-4) 4 5

'33,
8 -4 '27

S'RODADA
SÁBADO
18h30 Vasco x Cruzeiro
18h30 Portuguesa x São Paulo
21h Atlético-MG x Náutico
DOMINGO
16h Corínthlans x Palmeiras
16h Grêmio x Flamengo
16h Figueirense x Bahia
18h30'Botafogo x Ponte Preta
18h30 Santos x Coritiba
18h30 Sport x Internacional
18h30 Atlético-GO x Fluminense

;ç1��i.!i\'i�J:íl»:rt<!(f§i'�-
ciassiflcados Copa Sul-Americana

'im-I; €'6••:1
-

7'RODÃDA
TERÇA-FEIRA
América-MG 3x2 Bragantínc
América-RN 2xO ASA

.

CRB 2x2 São Caetano
HOJE
21h Guaratinguetá x Avaí
21h Paraná x Joinville
AMANHÁ
16h20 Criciúma x.lpatinga-MG
16h20 Guarani x ABC
16h20 Ceará x Atlético-PR
16h20 Goiás x Vitória
21h Boa x Grêmio Barueri

17'Santos(-1) 3 5 O 3 2 1 3 -2 20

18' Palmeiras (+1) 2 5 O 2 3 3 6 -3 13

19' Atlético-Gô (-1) 2 5 O 2 3 1 7 -6 13

20' Corinthians 1 5 O 1 4 1 6 ,5 7

CLASSIFICAÇÃO

6' Joinvllle (-1)
7' Avaí-l

8'ABC '44

44·

,44
,44

9' Boa

lO' Paraná Clube

·11' Goiás

12' Atlético-PR
13' Bragantino
14'ASA

15'CRB

16' Guarani 7 O .33
17' Ceará 5 6 1 2 3 10 13 -3 28

18' lpatinga-Mü 4 5 1 1 3 4 9 -5 27

19' Guaratinguetá 3 6 1 O 5 6 14 -8 17

20' Grêmio Baruen 2 6 O 2 4 4 12 -8 11
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+ PREÇOS REDUZIDOS

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoção válida até 2310612012. Taxa de 0,99% a.m., entrada de 50%, saldo em até 48 vezes. TC 1.000,00, sujeito a aprovação de cadastro e alterações oonforme o Banoo Volkswagen.

4732746000www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 4() anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita
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