
Pesquisa e Inovação
Senai investirá R$ 13 ini
Unidade.de Iaraguá do Sul terá um
Instituto de Tecnologia voltado para a
área eletroeletrônica, com ênfase em

energias renováveis. Página 6

Apae de Guaranlirim
Casa nova para alunos
Após 15 anos em obras, prédio da
associação foi concluído. São 20
salas para atender 100 pessoas com
necessidades especiais. Página 16

Saúde
Saibamais sobre a linhaça, uma
aliada ao combate às doenças
cardiovasculares e aprenda

blush!'a preparar duas receitas que
utilizam a semente.

A VIDA ACONTECE AQUI DESDE 1919
'

',Segurança pública

MP unido para
pressionar o Estado
Seis promotores da Comarca de Jaraguá do Sul decidiram marcar

audiência com o secretário César Grubba. Eles cobram uma solução para
a falta de efetivos civis. Encontro deve acontecer semana que vem.

Página17
IRIANE PORTO/AVANTE!
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o Boticário
São 18 anos que a

franquia destamarca
está na cidade. Nas
prateleiras, produtos
que extrapolaram as

fronteiras brasileiras.

Amvali
AAssociação dos

Municípios doVale
do Itapocu completa
33 anos de atuação.
Infelizmente a entidade
vive ummomento

delicado, com ameaças
çle,esvaziamento
exatamente no

andamento do projeto
de duplicação do trecho
urbano da BR-280 em
Guaramirim. A obra será
muito benéfica para
Jaraguá do Sul.

Brasil
sustentável
o desenvolvimento de
um País está diretamente
vinculado ao consumo

de energia. Quanto
mais rica a sociedade,
maior o consumo de

energia. Embora o -

país seja a 6a maior'
economia do mundo,
ocupamos apenas o
180 posto.em geração
de gás carbônico para
a produção de energia.
Isso está relacionado ao

fato de utilizarmos um

grande volume de fontes
renováveis, que alcançam
46%. No mundo, a
geração de energia
oriunda dessas bases
alternativas equivale
apenas a 12% do total.

Alunos
no.Senai
o desafio da instituição
para o período de 2012
a 2014 é passar de 95
mil para 190 mil alunos
no Estado. Essa meta
deverá ser alcançada
através de uma série de

ações, que incluem a

inserção no Pronatec.
O grande desafio do

país é formar técnicos.
,

O plano nacional é
chegar a quatro milhões
de matrículas no País
em 2014, em todas as

instituições de ensino.

Lourival Karsten

Mercad
lkarsten@netuno.com.br

o Dies-el
Qmodelo brasileir? de logísti�a, que

não oferece muitas alternativas ao

uso do caminhão para o transporte, pro
voca uma distorção importante. Atual

mente, 96,4% do combustível utilizado

para motores diesel são de fontes fósseis.

Apenas um pequeno percentual é repre-

sentado pelo biodiesel. O estímulo a esse

projeto, que faz parte de um programa de
incentivos por parte do governo federal,
pretende viabilizar a sua inclusão dessa
matriz energética. Em comparação, para
os motores ciclo Otto - gasolina e simila
res - 46,8% são derivados do petróleo.

1ST

Eólica
A velocidade com que avançou a geração
de energia elétrica de fontes eólicas no
Brasil causou um enorme problema.
Resultou no desmonte dos centros
de pesquisa. Os profissionais foram
requisitados pelas empresas envolvidas
com a tecnologia. Problemas de um
setor em franco desenvolvimento.

DMJLGAÇÃO

Acostume-se com esta sigla.
Significa Instituto Senai de

Tecnologia. A nova estrutura

será criada na unidade de

Iaraguá do Sul. Estará focalizada
na área de Eletroeletrônica.
Uma das linhas transversais que
é importante para essa área é
o laser. Ele tem aplicações em
diversos campos da ciência.

Biogás
No encontro organizado pelo
Senai de Jaraguá do Sul, o
engenheiro Eduardo Sariano
revelou que uma das fontes de

energia que serão incentivadas

pelo governo será o biogás.
Ele é resultante da digestão
de resíduos orgânicos como,
por exemplo, dejetos animais.
Essa fonte fornece o gás que

.

pode ser utilizado na geração
de energia. O resíduo é um
ótimo fertilizante natural ou
biofertilízante.

. .' -

Recursos para Inovaçao
Na apresentação do 5°Workshop Inte�nacion� Senai ; ','

sobre energias renováveis, o engenheiro Eduardo
Sariano, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
discorreu rapidamente sobre urnagrande quantidade
de fontes de recursos do governo federal. Todos voltados

para ações das empresas em inovação. São de programas
que atendem diversos setores de atividade empresarial e,
nem sempre, conhecidos e entendidos pelos empresários.
A obtenção de alguns destes incentivos é bem complexa.

.

Apenas em P & D existem aplicações de R$ 8 bilhões.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04670
1 ° 84.457 250.000,00
2° 43,425. 24.000,00
3° 01.470 14.000,00
4° 37.258 13.000,00
5° 51.455 11.567,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 771
02 - 04 . 05 . 06 . 07
08·09· 10· 14· 16
17 . 20 . 22 . 23 . 25

MEGASENA
SORTEIO N° 1401
11 . 12 . 25 . 33 . 48 . 54

QUINA
SORTEIO N° 2928
14 ·19·26·37·80

Palha da cana
Ainda hoje deixada na lavoura, é urna fonte que
corresponde a urn terço de toda a energia que pode
ser produzida pela cana-de-açúcar. Já existe urna
usina-piloto que utiliza a palha como combustível
com outras misturam ao bagaço. Com a utilização
desse produto será possível liberar os resíduos para
urna utilizaçãomuito mais nobre, que é a hídrólise
enzimática. Ela resulta na conversão do bagaço
nurna produção adicional de etanol. Essamatéria
prima ainda está longe de ter esgotadas todas
as possibilidades de aproveitamento.

www.ocorreiodopovo.com.br

Pré-incubadoras
Uma das ações previstas no
programa Senai de incentivo
à produtividade é o estímulo
dos alunos da instituição para
o desenvolvimento de projetos,
dentro de umametodologia
própria. Deverão ser selecionados
ao final cinco projetos - que
poderão aumentar para dez. A

proposta é mobilizar até 50 mil
alunos. Com este mecanismo,
os estudantes do Senai poderão
sair do curso com um projeto
para viabilizar com o

apoio da instituição.

Escola

do futuro
Atualmente, a lógica do ensino é
um professor indo à sala de aula e

solicitando a inteira atenção dos
alunos para que possa repassar
os conteúdos programados. No
final da aula, espera-se que os

alunos possam utilizar aqueles
conceitos para alguma coisaútil.
O projeto do Senai é inverter
esta lógica. A ideia é estimular
os alunos a desenvolverem

projetos e atividades, através do
estímulo ao desafiado de buscar
as respostas com o uso das mais
diversas fontes de pesquisa, além
da internet. O professor passará
a ter o papel de-coordenador
deste processo dinâmico e

desestruturado. Para que isto

possa ser viabilizado, o Senai
criou a academia que formará
este professor qualificado
numa nova didática.

A família enlutada de Maria Gor

ges Morbis , agradece as mani

festações de carinho, afeto e so

lidariedade, por ocasião do seu

falecimento, aos parentes, amigos,
médicos e a- todos que enviaram

flores, coroas, cartões, mensa

gens e o acompanharam 'até a sua

última morada, convidando para
missa de 7° dia, que será realizada
na Igreja Matriz São Sebastião, às
19:00 h, do dia 29/06/2012.

A família enlutada.

SELIC

INDICADORES ÍNDICE PERÍODO

TR

CUB

.. �,.�O(�... 30.MAIO.2012

. ?,?9?%
..

28.jUNHÓ20iii
1.183,14 JUNHO.2012

BOVESPA 4- ·0,86%
. . .

28.JUNHO.2012
NASDAQ !�o.'�o.�(�

.

28.JUNHO.20i2
ÁÇÕES PETR4 17,70 • il;34%

- VALE5 38,33 4- ·1,31%
BVMF3 10,02 ... 1,21%

POUPANÇA I 0,5000 29.JUNHO.2012
.................................

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT • 0%

OURO ... 0,02%

US$ 91,2.90
US$ 1553,050

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

riÓLAR CÓMERCiAL (EMR$) 2:0757 2,0762 4- -0,07�o
p!?f�� !q��$M.Q3�M ��) �!ªo.§ª. �,.1.�?9.... .. 0%

�:o:!':<? (�� ��L ..

' �!.�.�.�.:' �!.�.��.� !. :?'�.�"(o.
LIBRA (EM R$) 3,2199 3,2238 4- -0,33%

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2012 131 OPINIÃO

Editorial

Inovação e sustentabílídade
Investir em inovação sempre foi desafio para os em
preendedores . Exíge tempo, dinheiro e pesquisa.

Mas sempre compensa. Esse esforço representa um

diferencial para as empresas na competitiva concor
..

rência do mercado.
A proposta do Senai de Santa Catarina em criar o

Instituto de Tecnologia em Jaraguá do Sul, será mais
um refoI'ço para l}tender Ullla deITl,anda cada vez

mais forte de profissionais qualificados para inovar
na área de eletroeletrônica.

..
A fOl:lDação de profissionais que tenham 9 foco

no desafio de apresentar�produtos diferenciados e

que atendam as necessidades, cada vez mais exigen-

A proposta do Senai de Santa .Catarina
em criar o IDStituto de Tecnologia em
Jaraguá do Sul atende a exigência de

profissionais qualificados para inovar.

fés, dos clientes, resulta em desenvolvimento. Não só

gara a enlpresa qu�investe nesse conceito de inovar,
'mas também no ga:i\tho pessoal da equipe.

A meta desse novo ciclo de educação voltada ao

Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-laede.blogspot.com

o caminho para vencer

v:OCê quer venAce�! De novo? Sim,
porque voce ja venceu uma

vez. Quando?Ao nascer, oumelhor,
quando '0 espermatozóide fecun
dou o óvulo no ventre de suamãe.

Aquele espermatozóide era um

entre 360 milhões e só ele foi o ven
cedor dentre todos, e era você, não
lembra? Sim, a gente esquece os

grandes feitos, mas nos lembramos
diariamente das nossas fraquezas.
Porém, nada ou pouco fazemos

para conhecer nossos pontos for

tes, e ir a busca do fortalecimento
dos nossos pontos fracos.

Quando ousamos nos conhe
cer de fato, a estrada se ilumina e a

gente consegue detectar o quanto
já caminhamos, onde estamos e

onde queremos chegar.
Não existe receita para a linha de

chegada, mas se você seguir as setas
pode apreciarmais o caminho:

Definir prioridades e supor
tar as cobranças: logicamente vão

surgir grandes desafios, contrarie
dades e cobranças e os mesmos

têm que ser enfrentados com gar
ra, otimismo e perseverança.

Planejamento, foco, equilíbrio:
Para enfrentar a concorrência é pre
ciso ter diferencial, as adversidades
têm que ser enfrentadas e as provas
são fundamentais para nos colocar
em posição de guerreiros. Não va

cilar, correr na frente, mas sempre
com dignidade emuito trabalho.

Trace a rota: Estudar muito bem
as metas, planejar e ter a certeza do
caminho a ser percorrido rumo à

vitória. Exemplo: erros que aconte

ceram no ano anterior, têm que ser

analisados e resolvidos um a um,

para que se possa aprender com eles.
Mantenha a estabilidade: O

controle emocional é prioridade.
Apesar dos altos e, baixos de sua

empresa e/ou profissão, o equilí
brio é fundamental. Pressa, medo
e nervos agitádos não levam a

nada, mantenha a tranqüilidade
que a solução virá.

Faça uma ultrapassagem por
vez: Querer abraçar o mundo de
uma só vez é o mesmo que atolar.
Por mais atividades que tenha em

sua agenda, tem que determinar o

que fazer primeiro. Uma coisa de
cada vez. Pensar bem ajuda a en-.

CC;IIar os desafios.
.

Concentre-se e aposte em si:
Nunca perca a direção. Para obter
um bom resultado na sua profissão,
tenha confiança na sua preparação,
na certeza de que tudo vai dar cer

to, pois um resultado positivo é a

chave para superar momentos di
fíceis. Portanto, tenha sempre oti
mismo e foco na vitória. Não perca
tempo com pensamentos pouco
produtivos, pois estes podem tirá
lo dos trilhos, assim sua capacidade
intelectual e física vão para os ares:

E, por último, mais uma suges
tão para ter umamente campeã:

Não deixe de fazer exercícios, é
ótimo para o c0I'P0, mas também,
para o cérebro! Estar fora de forma

pode afetar o desempenho físico
e comprometer a qualidade dos
tecidos do cérebro, como diz Paul

Thompson, neurologista da Uni
versidade daCalifórnia, nos EUA.

Exercícios físicos de 30 a 60mi
nutos por dia dão energia e.capaci
dademental. Pense nisso!

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!

�...,J.
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

-,.... )

trabalho, capitaneada pela Federação das Indústrias
de SantaCatarina, é cclocasno mercado especialis
tas doutrinados para algo inovador. A nova estrutura
do Senai estará voltada às ideias diferenciadas que
atendrup. também a sustentabilidade. Essa serául'Ilil
das missões do instituto.

O objetivo é ser uma referência na geração de

Brodutos. de.energi�Jenovável.e.eficien!es. Bell,s deconsumo e "produção que primam pela economIa
de energia e uso alternativos de energia são as novas

coqueluches do mercado e cada vezmais terão aceí

ração pelos consumidores, pól'que as gerações estão
mais conscientes do valor da preservação.

.;� i

:'

.;r,

redacao@ocorreiodopovo.com.br

LuizCarlos Prates

Chega, ela cansou!
As mentiras sociais fazem parte da vida, mas

seria bem melhor se as pessoas diante de cer
tas verdades não usassem de subterfúgios. Dou
logo um exemplo. Um "famoso" casal acaba de se

parar-se. Ela, um pouco mais jovem que ele, fazia
novelas na televisão, bonitinha, interessantemes
mo... Ele; um pouco mais velho, de bonito nada

tem, nada. A profissão dele? Não sei, o cara jogou
vôlei e hoje aparece na tevê. Aparecer na tevê não
significa que ele seja jornalista, significa apenas

que os empregadores da televisão contratam hoje
qualquer um, basta que o cara tenha tido um mí
nimo de fama de ex-jogador. E será contratado
mesmo que não saiba falar nem tenha qualquer
traço de beleza ... Mas não é disso que quero falar,
quero falar é da separação do tal casal. Foram 16

anos de casamento.
No dia em que iniciaram o namoro, o sujei

to "proibiu" a garota de continuar a trabalhar na

televisão, proibiu. Ela, por covardia, concordou.
Sumiu. Passaram-se os tais 16 anos de casamen

to, e ele por aí, aparecendo na tevê, fingindo uma
falsa descontração; essas coisas. E ela em casa,

lavando roupa, trocando fraldas, um nada exis
tencial. Cansou, chega!

Agora, ela veio a público dizer que cansou de
ficar em casa, mas disse aos jornalistas que a sepa

ração foi de comum acordo. Ora bolas, não existe

separação de comum acordo, urn sempre fica chu
pando o dedo, fica bicudo, tem que segurar a vas
soura. Mas as cortesias, as fachadas sociais man
dam dizer que foi de comum acordo.

·0 que quero dizer com esta história mal con
tada? Simples, que a mulher não seja burra, não
abandone sua profissão em razão das vontades de
um ciumento inseguro, caso típico desse que con-

tei. Eles continuam na deles e as trouxas ficam em

casa, fora de tudo. O tempo passa e, não raro, eles
as chutam. Que amulher não seja burra, não entre
nessa. Se o caravier com ordens ou sugestões que a
sufoquem, mande-o pastar, quero dizer, passear...

Ciúme
Não é qualquer desengonçado que toleraver a

sua mulher numa novela sendo "amassada � bei

jada" pelo sujeito com quem ela contracena.Mas
paciência, cara. Ou o sujeito se garante ou que
vá cantar em outra freguesia. O difícil, comadre,
é achar um cara que se garanta. Não há homem
vivo que não tema um outro homem diante de
suá mulher, a "comparação" é inevitável na dbe
ça dos homens, e essa "comparação" os mata: ...

Antes
Que a mulher tenha os olhos bem abertos "an

tes" de firmar um compromisso com urn sujeito .

qualquer, ou aceitar condições e restrições impos
tas por ele. Depois de juntados os panos, tudo fica
mais difícil, o sujeito já é "dono", e os donos. são
muíto enjoados. É cair fora "antes". Percomeu tem
po. Quando elas se apaixonam ficam tontas, com

pletamente tontas, e depois vão dar trabalho para
o delegado ou aborrecer a dona "Maria da Penha".

Falta dizer
No livro "É tudo tão simples", Danuza Leão diz

que não há nadamais brega que urnamulher fazer
força para parecer rica. E eu acrescento: - Não há
nada mais efêmero e inútil que urn sujeito tentar

parecer ser o que não é ... O pobre diabo se desmen
te na primeira frase que faz. A boca o trai, o revela.

Fale conosco
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Mesários

Trabalhovoluntário
é semprebem-vindo

'Convocação de pessoas continua necessária.

As chamadas iniciam na próxima semana

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

u

Faço apenas para pre_star um
serviço, ser útil". E assim

que o empresário Luiz Henri

que Serenata explica seus mo

tivos para atuar, por mais de 20

anos, como mesário voluntá
rio nas eleições. "Fui convoca
do pela primeira vez em 1988,
em Joinville. Depois me mudei

para Curitiba e fui convocado

novamente, em 1991. Aí quan
do vim para Iaraguá fui chama
do de novo, em 1996, e desde

então, se não me 'chamam, eu

peço para participar", contou.
Luiz é um dos cerca de 900*

mesários voluntários de Iara-

PATROCINADOR OFICIAL

�
Bradesco 000

'-'

guá do Sul e Corupá. Segundo
o chefe de cartório da 17a Zona

Eleitoral, Eduardo Arbigaus, o

número de interessados se in

tensifica em anos de eleição,
sobretudo no começo de julho.

Na hora das convocações,
que este ano começam na se

mana que vem, o cartório dá

preferência para aqueles que

querem participar. "O ideal

seria chegar a 100% de volun

tários' mas o número costu

ma ficar em torno de 70% do

total", informou Arbigaus. Dos
1,3 mil mesários necessários

para as duas zonas, apenas 15%

são chamados. "No máximo se

pode convocar por três vezes

os que não querem participar,

.'

mas a gente procura chamar

apenas uma vez".
Para pessoas como Luiz, o'

número de convocações não é

problema. Quem quiser ser vo
luntário deve fazer seu cadastro

pessoalmente no cartório ou

pelo telefone: 3371 - 0443.

"Dado estimado, baseado no

número aproximado de mesários

em Iaraguâ do Sul e Corupá, de
1,3 mil, dos quais 70% costumam

. ser voluntários.

BENEFÍCIOS:
• Folga pelo dobro dos

dias que foi convocado

• Preferência em

desempates de
concursos públicos
• Preferência para

- promoções para quem
é servidor público.

FABIO MOREIRA

COMEÇOU A CONTAGEM REGRESSIVA.
BRA é Brasil. Na torcida pelo Time Brasil em 2012.

BRA é Bradesco. Patrocinador oficial dos Jogos,Olímpicos Rio 2016.

EXPERIÊNCIA Luiz foi chamado pelo Cartório
a primeira vez em 1988 e gostou de participar

II
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PR espe"�a
pelo sim
o presidente do PR,

, Eduardo.Bertoldi,
·

aguardava, ontem à

I.. noite, uma resposta
dos tucanos sobre a

e coligação para a

disputamajoritária..
Vai ficar.para hoje.

Convenção
O PT deGuaramirím
marcou a convenção _

.

do partido para
amanhã, às 16h, na

. residência do vice

presidente da sigla,
Luís da Silva: O nome

do empresário Evaristo
Caviquiôli deve ser·
homologado como
candidato a prefeito.

Petistas ;;t.poiam
O presidente do PT,
Riolando Petry confirmou
o apoio à pré-candidatura
a prefeito de Dieter .

Ianssen (PP) e a vice do
.

.

vereador Jaime Negherbon
(PMDB). O petista vê
com bons olhos a aliança,
princípalmentê a escolha'
do .peemedebista.

,

A polêmica PEC'
dos bombei...os

,.

A chamada PltC dos

bombeiros voluntários,
'que dá aos municípios
o direitode realizar
convênios eom as

corporações para
fiscalização de projetos,

. , edific�ções e obras e.

certificação, deve ser
apreciada pela Comissão

· de Constituição e

Justiça (CC]) no dia
10 de julho. Já tendo a

admissibilidade aprovada II

pela CCJ e em Plenário,
.

amatéria retornou à

comissão para votação
do mérito. Segundo.
informações do site da

Alesc, uma nova tentativa
de acordo pode ser

. alcançada nas próximos
dias, por meio de uma
emenda de iniciativa do -

deputado Elizeu Mattos
"(PMDB). O objetivo do

parlamentar é limitar
a possibilidade de

· convênios das' prefeituras
-' apenas com associações

de bombeiros voluntário_s"
criadas até maio de 2012.

"
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O vice do pp
Sobre aescolha do seu nome

para o cargo de vice do Pp, o
vereador Jaime Negherbon

.

(PMDB), disse à coluna que
"- --I

está encarando um novo desafio.

"A política é feita de momentos

e, agora, tenho de aproveitar
essa oportunidade ao lado

.

do Dieter", O peemedebista
está no seu segundo mandato
consecutivo no Legislativo.

lenário
llaiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br
.

3275�0065

Dúvidas· no PSDB
.

/\ presidente do 'PSDB, Isaura- Silveira, ir com chapa pura ou se unir a coligação
rladiou para hoje à noite a reunião com encabeçada pelo PP e PMDB. Já com o PSD

o diretório para decidir sobre a posição do não há mais chance. A líder tucana disse
•

partido nesta eleição. Os tucanos trabalham não à prefeita Cecília Konell, ao pedido de

com-as possibilidades de indicarNiura De- reaproximação entre as siglas para formar
marchi para vice de Moacir Bertoldi (PR), .

nova parceria e disputar o pleito.

./

.-

Amvali·cobra os devedores
A repórterVerônica Lemus, o presidentedaAssociação dosMunicípios doVale-de
ltapocu.tàmvalí), FelipeVoígt, falou sobre osmunicípios inadimplentes: "Não é só.

. . laraguã que não está pagando, maspelomenos foimais bonito, porque elessaíram .

(daArnvali). Mas os outros que' fazem parte, nemmerecem reéeber o que a associação
. oferece de boin. É uma sujeira o que eles estão fazendo".Voigt prometeu revelar hoje
quais são as cidades devedoras e a real situação financeira daArnvali. Nesta sexta
acontece uma reunião comos prefeitos da regiãopara tratar sobre assunto.

E agora?
A partir de hoje, o presidente do Legislativo de Iaraguã do Sul, AdemarWinter

.

(PSDB), saí de licença por 30 diaspara cuidar de assuntos particulares. O pedido .

foi aprovado na sessão da Câmara de ontem à noite. Essa atitude do parlamentar
contraria o que próprio tucano declarou publicamente, sobre abrirmão do trono
em julho .para cumprir o acordo feito com o colega Francisco Alves (PI], na

.

eleição daMesa Diretora, em dezembro passado, E agora?

Paranáo'
restar aúvidas
Uma coletiva de imprensa,' ,

agendada para as 10h de hoje,
'

no Sindicato dos Trabalhadores

da Construção e do Mobiliário,

.

vai anunciar a pré-coligação
.

composta pelo Pp, PMDB, PC do

B) pt PHS, DEM, PMN, PDT e

PT do B. O apoio dos pededistas
ao grupo foi dado ontem à noite;
após reunião com o diretório.

,:;..

PSD' define hoje
Também ficou para hoje a

.

definição do vice da prefeita
Cecília Konell (PSD), que
tentará a reeleição. GildaAlves
(PPS) eAlcides Pavanello
(PSB) são as apostas.

Conta
'bancária.
Os candidatos a prefeito e a
vereador que disputarão o'
pleito de outubro têm de abrir

conta bancária exclusiva para
a movimentação financeira
de campanha. A exigência da
conta específica se estende
também aos comitês e aos

.

partidos. A conta é obrigatória
a todos, mesmo que não haja
arrecadação oumovimentação
de recursos financeiros. Antes

de arrecadar e gastar recursos
na campanha eleitoral são
necessários: q requerimento
do registro de candidatura .z-

ou do comitê financeiro; a
.inscríção no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (C"NPJ); a
comprovação da abertura de
conta bancária especifica; e a
emissão de recibos eleitorais .

Fique por: dentro de tudo
que acoote.ce na região
,t�'U1

�ocorre;odopovo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Senài

Jaraguá terá
. Instituto de

Tecnologia
.Evento sobre energias renováveis e eficiên�ia, '

energética integraações de implantação do 1ST'

Tanto oWorkshop quanto o 1ST
têm o objetivo de auxiliar a in
dústria, na condição de gerado-

/\. Iternativas de energias re- ,ra 011 consumidora 'de energia, a,
I1.nováveis, principalmente 'encontrar soluções para o dile-

, eólica, solar, e 'a ainda -pou- ma energético-ambiental.
co' disseminada - hidrocinéti -

.

De acordo com.o diretor
ca (obtida nas, cõrrentes dos do Senai em Jaraguá do Sul,
rios), assim como a eficiência Newton Gilberto Saloman, os

energética, foram os temas do recursos aplicados na unidade
Workshop' Internacional de deverrr chegar a R$ Iâ.milhões

Eletroeletrônica, realizado on-, 'nos próximos três anos, prazo'
tem e quarta-feira, no auditó- previsto para implantação do

"

rio da Scar, O evento fazparte 1ST: Os investimentos nos oito
de um conjunto de ações que institutos que serão implanta
resultarão na.instalação em Ia- dosno Estado será de R$ 230

raguã do Sul do .Instítuto Seriai milhões. Deste total,' R$ 130'
de Tecnologia éIST), voltado' milhões são do Senai Nacional
para à área eletroeletrônica. e R$ 100 milhões do Senai San
Este será um dos oito institutos ta Catarina, obtidos através do

,-que o Sistema Fiesc (Federação BancoNacional de Desenvolvi
"

das Indústrias de Santa Cata-. menta (BNDES).
rina) implantará. no Estado.'

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

o investimento

no 1ST em

Jaragúá do Sul
deve chegàr a
R$ 13 miÍhões

,
nos próXimos
tr�s anos.

Newton Saloman"
,

diretor do Senai

-.Parcerias

O 1ST vai instalar laborató
, rios_ e desenvolver projetos em

'p�ceria com empresas locais:
"Estamos buscando parcerias
nacionais e internacionais para
realizar um intercâmbio de tec

nologias; buscando o que há de
mais avançado", informou Salo
mano Santa Catarinajá tem par-:
ceria com aAlemanha nas áreas
de Alimentos (Chapec6), Meio
Ambiente (Blumenaul e Logísti
c� jltajaí). Agora, busca ampliar
as parcerias para outros setores, '.
corno o dasenergias renováveis.
A atuação do 1ST será na

cional e vai propiciar um con-
-'

junto de ações de pesquisa de
desenvolvimento tecnológico

" 'e de qualificação
: profissional,

principalmente na área de ener-'

gias renováveis e conservação de'

energia elétrica. "Um, exemplo de

inovação é o desenvolvimento

de tecnologias a laser, usadas em
todas as cadeias produtivas", co-:
menta Saloman, O laboratório do
Senai em Jaraguá já desenvolve

projetos em eletroeletrônica.

.
,

LABORATÓRIO Unidade já desenvol�e projetos em eletroeietrônica

Líder nageração de energia de biomassa
:,

.. .
�

.
. �

Um' dos
-

palestrantes do cia pára aumentar a produtivi- da queima de material orgâni--
, Workshúp foi o gerente de dade", explicaAmorim. 'co; como bagaço de cana-de-

Serviços e Assistência Técni- 'Oito empresas dá região já ' açúçar e casca de arroz. Além
_

-

ca, Charles, de Aquino'Amo- têm projetas de economia de .dísso, mais de 50% das Pe

rim. Ele é responsável pela energia desenvolvidos pela -quenas Centrais Hidrelétricas

equipe de desenvolvimento e Weg. Eles possibilitam dimi- (PCHs) do Brasil têm soluções
implantação de soluções efi- nuir o- consumo e 'aumentar de geração de energia desen

cientes da Weg .Bquipamen- l-oa produtividade, levando a volvidas pela Weg. Até 2030, o
tos Elétricos. "A efíciência 'um aumento da competitivi- consumo de energia mundial

.

energética ocorre com a 'trota, dade, A empresa [araguaense aumentará 35% em relação ao

de motores antigos por outros . de eletromotores também é
"

registrado desde 2005. "Produ

mais eco.nômicos. " lIsanios líder nacional na geração de tos eficientes vão contar cada

também inversores de frequên- ,
engrgia de biomassa, através vezmais", completaAmorim.

APOIO: o CORREIODOPOVO
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Expressão de sentbnentos' atravé
da arte em exposição do Caps

A Biblioteca Pública Mu

nicipal Rui Barbosa abriga até
dia 6 de julho, a 1 à Mostra de
Arte da Saúde Mental de Iara

guá do Sul. É uma iniciativa
dos participantes e profissio
nais dos Centros de Atenção
Psicossocial (Caps II e Caps
AD) para apresentar à socie
dade os trabalhos artísticos
desenvolvidos por pacientes
com sofrimento mental el
ou . dependência química. As

obras são criadas durante ofi
cinas terapêuticas, orientadas
por profissionais capacitados
e num ambiente que oportuni
za a expressão de sentimentos,
atitudes e idealização. Entre os

trabalhos expostos, o artesa

nato com conchinhas do mar e
bolinhas de gude atrai os olha
res, pelo brilho e pela criativi

dade dos artesãos. Nas pintu
ras em tela, há desenhos bem

definidos, com flores e figuras

feitas por quem tem. habilida
de com o pincel. O espectador

. também encontra desenhos

abstratos, notadamente de

amadores, mas que afloram
sentimento e vida.

O funcionamento da bi
blioteca é de segunda a sex

ta-feira, das 7h às 19h, e aos

sábados, das 8h às 13h. A ex

posição
.

está . localizada no

acesso ao Telecentro. A visita

ção é gratuita.

..1llI
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Amanhã tem sessão de cinema

nabiblioteca deGuaramirim
O universo do cinema esta

rá presente no espaço infantil
da Biblioteca Pública Munici

pal Professora Maria Iva Ca
bral da Luz, em Guaramirim,
nesse sábado, às 10h. Com
a segunda edição do projeto .

"Sábado Cine", será exibido o

filme "Castelo Rá-tim-bum",
em uma parceria entre Biblio
teca e Sesc de Jaraguá do Sul,
que realiza a cada dois meses

as sessões na Biblioteca.
O enredo conta a história

da bruxa Losãngela que rouba
o livro de magia de Morgana,
causando a perda dos poderes

de Morgana e do Dr. Victor.

Losângela se alia ao Dr. Abo
brinha e seu ajudante Rato,
ambos com intenções de de
molir o Castelo. Nino vive uma

surpreendente aventura para
salvar o castelo e seus tios da

maldição da bruxa Losãngela.
"Nosso objetivo com esse

projeto é aproximar as crian

ças da sétima arte, além de
lhes oferecer um momento de

descontração e lazer no espa
ço infantil da biblioteca", des
tacou o direto.r administrativo
da Fundação Cultural, Ander
son Floriano.

TANUÍTAVARES FIU-lO/PMJSIDMJLGA(ÃO

DMJLGAÇÃO

PINTURAS A mostra chama a atenção pela diversidade de cores, desenhos e ideias

Inscrições para o Iaraguá emDança encerram sábado

Termina neste sábado o pe
ríodo de inscrições para 0-18°

Jaraguá em Dança 2012. Ficha
de inscrição e regulamento
estão disponíveis em cultura.

jaraguadosul.com.br. As ins

crições, feitas por formulário
eletrônico, também deverão
ser impressas e entregues, até
as 17h de 24 de julho, na Fun
dação Cultural, na Averiida
GetúlioVargas, 405. Os ensaios
e apresentações acontecerão

de 10 a 23 de setembro, no folclórica, dança popular e li

grande teatro do Centro Cul- vre. Poderão participar inseri
tural de Jaraguá do Sul (Scar). tos nas seguintes categorias:

A coordenadora do even- baby, de 4 a 6 anos; .infantil I,
to, Miriam Meier, lembra que de 7 a 9 anos; infantil II, de 10

os interessados devem ler" a 12 anos; infanto-juvenil, de
atentamente o regulamento. 13 a 17 anos; adulto de 18 a 39

"Foram feitos alguns ajustes anos; e sênior, acima dos 40

e mudanças de alguns crité- anos. Mesmo sem ter caráter

rios", alerta. As modalidades competitivo, um júri obser
consideradas serão jazz, bal- vará critérios como expressão
let, dançamoderna e contem- corporal, criatividade, harmo
porânea, dança de rua, dança nia, técnica e coreografia.

TELONA Primeira edição do "Sábado Cine"
teve a exibição do filme "Brichos"

Brincando na Ilha Figueira
Comunidade da ilha da Fi

gueira pode participar neste sá

bado, das 14 às 17h, da 4a edição
do ano do "Brincando no Bairro".
Serão apresentações artísticas e

musicais, pintura facial e ativi

dades recreativas, que ocorrem

nas dependências da EEB Lilia

Ayroso Oechsler. Também have-

rá apresentação da peça "Um ca

samentu danadu di bão, encena
da por alunos da EmefHelmuth
Guilherme Duwe, e dirigida pelo
professor de teatro Paulo César
da Silva. O programa é uma rea

lização do Serviço Social do Co-
.

mércio (Sesc) e tem o apoio da

Fundação Cultural.

\

-Algumas organizações se preocupam em ter uma marca de sucesso .

.

s ixa are Hiv do.

Um reconhecimento a quem enxerga na sociedade seu bem mais valioso.

Inscreva o balanço social da sua empresa privada de qualquer porte ou éntidade com fins não econômicos. São duas

modalidades de premiação: Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Responsabilidade Social- Destaque SC.

Informações: 48 3221 2919 • rsocial@alesc.sc.gov.br • comissaorsocial@gmail.com

Parceiros:Realizilção:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA
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contato@poracaso.com @poracaso, /poracaso

Skate no domingo
A previsão de um dia de sol fecha perfeita para o programa ...

Anotem aí que é neste finds que vai rolar o lo Campeonato de
Skate "A Rua é Nossa Cara". O evento será domingo na Praça
Ângelo Piazera, a partir das 9h, onde as categorias Mirim,
Iniciante e Amador Aberto disputarão a premiação, enquanto
rola discotecagem cOIl} DJs e também batalha de MCs.

ERIC DE LIMA

o belo easaã Tania Souza e Chico Piermann,
em PVT de aniversário na Room Art & Music

,\
.

.... .;
.

Sambinha
Boa para embalar o sábado, grande músico Marquito Fagundes
convida a galera paramais uma rodinhamalandra de samba que
vai tocar lá no Meu Boteco. O sonzinho vai das 14h às 17h, vale
chegar cedão pra garantir boa cadeira na plateia.

DIEGO JARSCHEL

i���:
"Pépe"
Narloch

marcando

presença
na Quinta

Sertaneja
do

London
Pub

Convocando
Domingo é dia de jogo moçada, vamos lá, em massa, fazer torcida
na estreia do Moleque Travesso no Campeonato Catarinense!
A história não nega, sempre que a torcida pegou junto o time teve

bons resultados... Às 15h30 estaremos lá.

Parada
Informe

importante do
Sacramentum
aos clientes e fãs:
deste domingo
dia 1 até 12 de

julho, quinta-feira, o bar estará fechado!
Lamentável ficarmos sem um de nossos

points favoritos por tanto tempo, mas
a privação é necessária para que a

equipe possa realizar as obras de mais
uma série de melhorias planejadas para .

o ambiente. Aguardemos então, pelo
menos vem novidade aí...

ERIC DE LIMA

As belas Camila Borges
e Tati Santos dão pausa
na balada da Patuá MUSiC

.....
:/

para o clique da coluna
. :

.

top3
* ·RoomMusic eArt: é uma ótima

pedidapara o início dofim desemana.
Ambientegostoso, pessoas bonitas, um
ótimoatendimento e claro,música
excelente! • f"'uelLiving: durantea
semana, aquela vontade dedar uma
escapadinha da rotina, e nadamelhor
que umsertanejinho em um lugar
aconchegante e umagalera transmitindo
muita energiapositiva.·Meu lugar
favorito ésem sombras dedúvida o
Sacramentum.Láagenteencontra
tudo!Energia positiva,música boa,

atendimento de

primeira, variedade
em bebidas,galera
animada eo sorriso

que não saida
cara nempor um
minuto!

Mari Barbosa,
19anos

Dá-lhe Thomas
Rapaz veio do nada, e mesmo sem participar de
nenhuma competição no ano de 2012, Thomas
Schwartz conquistou a vitória na 2a edição da corrida
"100 Milhas de São Bento do Sul". Os concorrentes
literalmente comeram poeira, e a gente aqui dá os

vivas ao amigo piloto. Parabéns, Thomas!
DIEGO JARSCHEL

...............................
-,

Anlanda \
Spindola \
marcando

presença
'no show
com

Nadinho
Santoro
no Club

TheWay

Boas
Duas distintas hoje separam o público na cidade: galera
que diverte-se com o sertanejo jámarcou encontro na
The Living, enquanto amoçada do eletrônico têm ponto
definidona Room. Já amanhã a bagunça rola na Festa
à Fantasia da Fuel no London Pub, enquanto na Patuá
Music rola evento ladies free de primeira. Confiram os

detalhes dos eventos na agenda desta edição.

Hoje a noite
• 22h- ProjectIndoor IDJsKeIvinPiccoli, Daltonb2bAndreK,
Jonas Leitold, ElyMarques, Diego Nass,VladMartins e Luiz B.
Local: LondonPub 147 3055 0065

• 22h - Música aoVivo I ShowGabriel Borges I DJAlan Silva I Elas
free até as 23h
Local:Upper FIoor, emGuaramirim 147 9912 5911

• 22h - Sexta Iiving I Show comNícoIas &Matheus I Elas free até
as23h
Local:The Living 147 8433 0083

• 22h- MúsicaEletrônicalDJLeozinho
Local:RoomMusic 147 8432 3136

• 22h - Música aoVivo I Show comUlysses eThirray
Local: SacramentumPub 147 88321524

Sábado 30
-. 22h - Ladies Free I ShowcomElton & Fernando I DJ IgorLima I
Elas free até asOh
Local:Patuá 147 30540800

• 22h - Música aoVivo I Show comPaulo Henrique, TIago e
Lenílson
Local: SacratnentumPub 147 8832 1524

• 22h - FestaaFantasia I DJsThiago Mansur, BibbeAndreatta e
FelipeAdriano
Local: LondonPub 147 3055 0065

CONTATOS eOUTRAS OpÇÕES:ArribaMexican Bar· 3371 116Ô IConfiaria do ChUITaSCO - 3275 1449 I EspaçoOca - 33709160 I lhe LMngRestaurante· 3376 4822 fLondonPub - 3055 30651

CachaçariaÁgua Doce- 33718942 IUcoIeria·30540855 lMadalenaChopp eCozinha - 3055 3059 IMovingUp- 9966 6691 IM'Beef- 9608 21661PatuáMusic - 3055 00641

RoomMusic&Arts - 9654 1373)SaaamenllJmPub-88321524/lheWayOub- 8433 0083 IUpperAoo,-96444767 /ViII.RestauranteeChoperia - 3275 1277

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2012 191 PUBLICIDADE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2012

Harmonize
Interiores

]l' Ifuitos são os elogios dos
1V1profissionais de arquite
tura que chegam a suspirarcom
a produção e os detalhes dos pi
sos e acabamentos da nova loja
emJaraguá,Harmonize Interio
res, que faz a 7iiferença nas ca

sas mais chiques da cidade. São
assinadas por vários designs de
interiores e artistas plásticos de
renome internacional. Nilson

Erbs, dono do pedaço, gosta de
estar por dentro, quando o as

sunto é sofisticação e beleza. E'
o resultado é sempre surpreen
dente e belo!

Onde comer bem
em Jaraguá

No RestauranteMadalena
Cozinha. Não esqueça
de pedir o beiruth. Prato
preferido deste colunista.

Cabra macho!
Embora aminha coluna
não seja de política, gosto
de darminhas alfinetadas.
Ontem perguntei para um .

dos pré-candidatos a prefeito
de Iaraguá do Sul se ele não
está commedo dos dossiês
e fofocas que virão durante
a campanha. Disse ele: "Se

alguém me ataca, eu ataco de
volta. Se quiserme destruir,
eu o destruo primeiro. E se

.

eu puder uso dez vezes mais
violência". Sou macho! Quer
dizer, é faca no bucho lá e cá.

Strassenfest
Os amigos Plácidos Rausis,
Teco Ianssen, Paulinho
Chiodini, Vicente Caropreso,
SandroWille, Alcides Rocha,
Cesinha Pradi, Celinho
Lange, Francisco Reis, Valéria
Iunkes,WandérWeege, Chico
Tomazoni e mais trupe
de importantes daurbe
sorriso estarão presentes
neste sábado, na famosa
Strassenfest, em frente ao

Bar do Sérgio. O grupo
Montanari anima a festa.

Assados e Grelhados

473371-2268
Rua Fritz Bartel - Baependi
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CoI na
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

PRESTIGIANDO
_

Emanuele Silvestrin, Monize llanemann.
e Tatiane Wachholz, no MadaIenà Cózinha

ARQUNO PESSOAL

TIM-TIM Alinor e Irma Bortolini
comemoram hoje 38 anos de casamento

Aviso!
Para os candidatos que querem
conquistar votos através das
redes sociais, a campanha na
Internet começa no dia 5 de

. julho, bem antes do horário

gratuito deTV (21 de agosto).

Leitor fiel
o leitor fiel da coluna de

hoje é o boa praçaWilfred
Dornbusch. EI� é outro

amigo que acompanha
a coluna todos os dias.
Valeu mesmo!

Humor
Casal de idosos indo viajar vê
um sorridente homem dando

autógrafo no aeroporto.
Ela, prontamente, pergunta:
"Quem é aquele ali?". Ele

responde: "Mas bah, mulher,
não é o Borguetti?". E ela:

"Long Neck?!".

Caraguâ Auto Elite
A escolho perfeito

PapaArgentino
Estava lendo na coluna do

colega Leo Pinheiro que
está rolando uma campanha
no Vaticano para que.o
próximo Papa seja da
Argentina '(e olha que o outro

ainda está vivinho da silva e

Iúcido). Pasmem! É dessavez '

que os argentinos vão-encher. 1 '

o saco para que o jogador
.

Maradona, que já tem até
uma igreja, seja canonizado.
Deus nos livre!

dentista Alexandre

3370-3242

'4] 2107=3000
R. Hugo Brouo, 44 - cemro
wwwJ::oYJ05ootetc0fl1_br

Errei
Ontem, naminha coluna
errei o nome da rua onde
os caminhões de carga e

descarga do Forte Atacadista
dominam todo o espaço com
suas manobras, enquanto os

motoristas, pacientes, esperam
o tempo passar. O Correto é
Rua Ney Franco.

Dióz
A antenadaAna Dinara recebe
amulherada descolada da

cidade, sábado, a partir das 9

horas damanhã, na Dióz, para
a reinauguração da nova loja
e virada da coleção, movida
a trocas de ideias e muitas
novidades. Onde? Na Rua
Reinoldo Rau, 240.

POSE Bianca Machado faz pose exclusiva

para a coluna, na The Way

DIVULGAÇÃO

Rua Barãll do Rio sranee, 41 � Centro

Fone (47) 3371-2552

PRESENÇA Claudia Utech e a colunista do OCP

Michele Camacho, lindas nos lugares da moda

The Living
Hoje à noite, com a presença
da excelente dupla sertaneja
Nicola s & Matheus, rola
na The Living, uma balada
daquelas que vai sacudir o
início do final de semana. O
mulherio entra free até 23

horas e haverá várias rodadas
de champanhe. Vai perder?

Agora é sério
Depois daMacarronada do

Moa, muita quadrilha junina
e beijarmuito na boca,
agora o Catito Mannes quer
mesmo, segundo ele, um
relacionamento sério, uma
pessoa para amar e ser amado. .

Muito bem, amigo, e muita
sorte nessa busca.

Pensando ·bem
"Você conhece o verdadeíro amor pelo que ele faz não pelo que
ele fala. O amor não sobrevive de teorias. Lembre-se: não precisa
ser perfeito, desde que seja amor verdadeiro."

"
Não se pode apertar
mãos com punhos

fechados.

Indira Gandhi

Te contei
• Pelas contas do
folclórico Carlinhos do

"Itajara', ele vai receber
mais de cinco mil votos no

próximo pleito.

• Na próxima semana
já estará nas bancas a
Revista Nossa, edição
de julho. A empresária
e presidente do Espaço
Terapêutico Campos de
Luz, Ianice Breithaupt,
será matéria de capa. Fala
de sua trajetória, família
e de sua dedicação à
filantropia.

•No próximo dia 22 de
setembro, no Beira Rio
Clube de Campo, rola a
13a Feijoada do Moa.

• Dia 14 de julho, na
London Pub, vai acontecer
mais uma Balada dos
Anos 80. Quem comanda
o babado é o amigo e

promoterAyala. Volto ao
assunto.

Ontem à noite, a
galera bacana dos
Cowboys, movimentou na
choupana daArweg, uma
deliciosa VacaAtolada.

• Com essa,fui!

(47) 3371 0277
wwwcosodospíscmos.net
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Charles Zimmermann,
escritor

charlesautor@gmail.com

Crônica

Janela indiscreta
Todos os dias, todas as noites, ele chega

do trabalho, aceride a luz da cozinha e

põe o cachorro em cima do balcão, perto da

janela. Todas as noites, ele escova o animal,
que fica espichado, com o rabo entre as

pernas, com medo da altura. "Amor, de novo
ele está penteando aquela poodle que faz
cocô nas calçadas e faz xixi nos corredores",
quço .da vizinha dos óculos de aros grossos,
impressionada. Todas as noites, o casal do

.

apartamento da frente bota o bebê só de

fraldas, sobre o sofá e entrega-o um boneco
de borracha com a cara do Pica-Pau, e liga a

televisão. Vê-se amulher passar roupa vaga
rosamente, enquanto ele toma vodka com
coca-cola e gelo num enorme copo, e vigia
o filho. A vizinha dos óculos de aros gros
sos acha que eles não são felizes: assistem
à Rede Globo sem trocar de canal e ficam
horas sem se mover. Há um outro casal de
velhinhos que veste pijama antes de cair o
sol, um pijama listrado ou xadrez. "Amorzi
nho, eles já estão de pijamas", diz a mesma
vizinha, tratando do seu próprio vestuário.
Já o advogado da janela de baixo janta
de gravata e passa a noite toda de camisa

social, cochilando em frente a televisão, e
às duas da manhã acorda sem saber qual

Novelas

o nome do bairro que vive, quanto tempo
leva para ferver o leite ou se já é hora de
ir para o escritório. Às vezes ele passa um
pano no chão da cozinha, e muitas vezes se

escora na janela e em voz alta fala palavras
jurídicas ao celular. Outro dia, estava lendo
um livro com Che Guevara na capa.
A velhinha do lado assiste ao programa de
culinária no volumemáximo e nunca tirou _

o enfeite de Natal sobre a mesa da sala. Às
vezes, pode-se ver que ela fica espiandq o
corredor pelo olhomágico, quase sempre

"
A Vizinha dos óculos de aros

grossos acha que eles não são
felizes: assistem à Rede Globo
sem. trocar de canal e 6cam.

horas sem se mover.

quando é sexta feira ou sábado tarde da noite,
quando as moças saem com seus sapatos de
salto acompanhados por rapazes que ficam
a falar alto no corredor empunhando latas de
cervejas ou latas de energético.
Hora do jantar, todas as luzes acesas dos

. apartamentos vizinhos. No ar, um forte chei-

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18H
Marlene, Mauro e Gil9a constatam que Julinho e Laís fugiram. Miriam visita

Fernando e ele fica animado. Tobias não aceita as desculpas de Jacira, e ela
diz que vai sair da casa de Rodrigo. Fernando conta para Minam que teve uma

experiência sobrenatural durante sua cirurgia. Rodrigo leva Teresa à casa de
Marlene e apoia as duas. Valéria se anima ao saber da presença de Rodngo e

Josué a repreende. Josué obriga Valéria a se desculpar com Elisa e cumprimen
tar Rodrigo graciosamente. Fernando fala para Melissa que seguiu seus conse

lhos para reatar com Miriam. Lais e Julinho chegam ao acampamento. mas não
gostam do lugar. Dimas fala com o delegado sobre Melissa.

<'

CHEIAS DE CIIIlRME - GLOBO - 19H
Máslova percebe o interesse de Otto em Penha. Lygia comenta com Pe

nha que Elano descobriu um segredo muito sério sobre Sarmento. Brunessa

implica com Humberto. Máslova exiqe que Ivone minta para Otto. As patroas
se reúnem na casa de Chayene para a reunião da Liga. Conrado repreende
Elano porchsçar tarde ao escritório. Ivone fala de Penha para Otto, que
fica pensativo. Laércio é dispensado por Chayene. Rosário não consegue se

concentrar no ensaio. Heraldo dá um ultimato em Inácio por causa de Rosá
rio. Otto convida Penha para ir a um recital. Fabian presenteia Rosário com

um violão. Inácio pensa no que Heraldo lhe disse. Lygia não consegue o em

prego. Inácio procura Rosário e fica arrasado ao vê-Ia cantando com Fabian.

AVENWA BRASIL - GLOBO - 21H

Jorginho conta a sua história com Rita e pede para Tufão mentir para
a mãe. Carminha pede para Nina ajudá-Ia a invadir o perfil de Jorginho em

uma rede social. Lúcio ameaça Max para conseguir um emprego. Jorginho
flagra Max saindo do quarto de Nina. Tufão repreende Carminha por querer
controlar a vida de Jorginho. Ivana fala para Carminha que acredita que Max

esteja tendo um caso com outra mulher, Nina agradece Débora por não tê-Ia
denunciado para Caminha. Verônica descobre onde Cadinho estará em' sua

despedida de solteiro. Leleco arma para Tessália passar a noite sozinha com

Darkson. Monalisa fica frustrada por Iran não querer sair com ela. Max se

recusa a ajudar Carrninha, Carminha encontra Nilo. Monalisa desconfia de

que Silas esteja namorando. Tufão confessa a Nina que atropelou Genésio.
Carminha pergunta se Jorginho reatou com Rita.

�CARAS-RECORD-22H
Big Blond garante a Fausto que irá desmascarar Otávio. Toga diz a Martim

que a fazenda é rica em minério. Martim desconfia das informações de Toga.
Martim e Toga pressionam a babá para explicar o motivo de seu choro. Toga ten
ta consolar a babá, mas Martim a leva para o quarto. A babá mostra o pedido de
divórcio enviado por seu marido do Haiti. Martim agarra a babá que não resiste.
Manuela fica irritada com Martim. Dinorá demonstra preocupação com a relação
de Big Blond e Eliza. Eliza se encontra com Big Blond sem que Otávio (Martim)
saiba. Eliza aconselha Big Blond a fugir do país. Big Blond afirma a Eliza que
Otávio (Martim) é um impostor. Big Blond garante a Eliza que tem um segredo
a contar sobre o filho de Otávio Benaro. Otávio pede a Olívia que vigie Martim.
Big Blond revela que apenas ele sabe onde está o verdadeiro Tavinho. Eliza
concorda em marcar um encontro entre Big Blond e Otávio. Geraldine convida
Mário para entreter Flávia e Cláudia. Marco Antônio pede para Letícia conquistar
Régis. Navais sugere a Otávio (Martim) que a operação Março 2011 seja um

atentado. Otávio fica irritado ao saber que Eliza encontrou Big Blond. Eliza conta

para Otávio que o verdadeiro Tavinho está no Brasil. Eliza propõe que Otávio
desista de matar Big Blond em troca de Tavinho.

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

ro de cebola e alho na frigideira. De maneira.
geral, os homens largam as pastas sobre a

mesa e abrem a geladeira. As crianças vão
dormir cedo por causa da escola, os cachor
ros se acomodam sobre um pano no canto
da sala, praticamente não latem, resmun
gam palavras em árabe. Quando a esposa se

põe entre a televisão e o sofá, quermostrar
aomarido a blusa nova ou o penteado novo.
Outra liga para o marido que está viajando
e fica na janela a contar o que aconteceu
no escritório, nos mais vívidos detalhes, da
meiamaçã que comeu aquem foi demitido,
e quem está na lista de demissão.
O marido coloca um DvD e o casal dorme
antes de descobrir que o filme é dublado.
Amanhã é preciso acordar cedo, fazer o
café e tomar banho. A vizinha dos óculos
de aros grossos anda de pantufas com
orelhas de co.elho e lava a.louça num longo
tempo. Quando chega a noite, ela senta
no sofá e começa a ler um livro enorme,

provavelmente a Bíblia, em companhia das'
luzes que vão se apagando uma a uma, até
ficarem o barulho do caminhão de lixo, da
ambulância que passa a toda velocidade e

o rádio ligado numa estação sertaneja, do
porteiro lá em baixo.

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

Luck desapareceu no bairro Rio da Luz, no dia 9. É mestiço da
raça Cocker, porte médio, tem apro:ximãdamente 3 anos, é dócil e
brincalhão. Ele está fazendo muita falta aos seus donos! Se alguém

o encontrou ou viu entre em contato pelo telefone 9662-8908

Aniversariantes
29/6 Eduarda Nyland Mattos Mario Hafemann

Adriana Demarchi Eliane Silveira Marlete K. Steilein

Alexandre S. Rizzotti Endriu Kazmirski Mauricio R. Giosele

Andrei Dili Evete F. Swulf Paula G. Berti

Andréia M. de Albuquerque 'Fabio Ehlert Paulo Cezar Becker

Arminio Fischer Glaci E. N. Morais Renata Cerutti

Celso J. Gasparetto Guilherme Moretti Sergio Paulo Stephani
Cenir de Fátima Jairo dos Guimaraes e Souza Susana L. Steinert

Clara B. Andreghetoni Kétsya Julianne Grandberg Tania L. da Silva

Dalton Hanernann Leonardo J. de Souza Terezinha Furlani

Oalva Rahn Lurdes Dai Pra Wilmar Trentini

Edilane Floriane Maicon M. Junkes

'''i.,�A�.

I Horóscopo
cr

ÁRIES
Suas palavras serão levadas ao pé da
leIJa, por isso, preste muita atenção
ao que vai dizer. É melhor não fazer
promessas que não possa cumprir. Mo-
mento favorável para vendas. Na união,

Iacabe de vez com as desconfianças do
par. Cor. verde.

i� TOURO

Fique longe de cenas de ciúme. Para
isso, transmita confiança na mesma

I
medida em que confia nos outros. No

trnbalho, procure lidar dire1amente com
seus chefes e superiores. Na vida a
dois, declare seus sentimentos à pessoa

i

11I
ª""ada Cor. tons pastel.

GÊMEOS ITalvez tenha que tomar a frente de

algumas atividades no trabalho. Mas

Icontrole a inquietação e trate bem os

I colegas. Você pode até defender alguém
de uma injustiça, mas evite se envolver

- demais. A dois, prove a qualidade do seu
amor. Cor. cinza.

I� í:ÃNCER
� Use a sua imaginação e até'a intuição

para solucionar pendências pessoais ou
profissionais. Confie em seu poder de
resolver situações difíceis. Então, não
fique na dependência dos outros. No
romance, demonstre confiança em seu

amor. Cor. creme.

'62 LEÃo
O seu charme e a sua Simpatia estarão
em evidência. Reorganize sua rotina
para não ter que lidar com pressões. Em
casa, uma chantagem emocional não
está descartada Se já tem um amor, Seu

jeito espontâneo darámais entusiasmo à

paixão. Cor. marro_m.

lll>
VIRGEM

Compartilhe responsabilidades com as

pessoas de seu convívio. Não se cobre
tanto quando o assunto é farnma - evite
sofrer Wr problemas e responsabili-
dildes que não cabem a você resOlver.
Resolva mal-entendid� e demonstre
seu amor ao par. Cor. verde.

.n, UBRA
No trnbalho, demonstre a sua ambição.
Trace objetivos concretos e vá em busca
de um aumento salarial. Controle suas

finanças de perto e não terá problemas.
Tudo indica que viverá momentos de

emoções intensas ao lado de sua alma
gêmea. Cor. branco.

m.
ESCORPIÃO
Tudo indica que ganhará o respeito das
pessoas ao seu redor por demonstrar

autoconfiança. É um excelente momento

para seguir em busca de seus objetivos.
Nos assuntos do coração, não permita
que pessoas de fora interfiram na sua

união. Cor. rosa.

>l'
SAGITÁRIO
O clima está um pouco tenso no

trnbalho, então, guarde suas forças para
uma ocasião mais apropriada. Evite
discussões. Realize as suas tarefas sem
deixar nada para os outros. No romance,
o astral é de muito carinho. Cor. pink.

'}:,
CAPRiCÓRNIO

I Mantenha o foco em suas responsabi-
lidades sem se envolver em COnversas

improdutivas. Ataste-se de pessoas
oportunistas. Seja preciso(a) em suas

ações para não dar motivos para
falatórios. No amor, demonstre mais

paixão à sua cara-melade. Cor. azul.

.N\A AQUÁRIO

.N\A Pode se deparar com pessoas invejosas
no IrabaIho. Não se deixe atingir.
Mantenha a qualidade das tarefas e
aposte nos seus talentos para conquistar
o seu espaço. Na união, demonstre seus
sentimentos. Cor. amarelo.

l}f
PEIXES
No trnbalho, cobranças não estão
descartadas, mas éonseguirá lidar com
elas, Com tanta dedicação, não há nada

Ique.possa comprometer suas tarefas.
No campo sentimental, é hora de com-
partilhar seus medos. Cor. amarelá.
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Iim Marshall, daMarshall
Amplifiers, já dizia, em
1962, quando fundou a

famosa marca londrina
de amplificadores para
guitarras, que uma loja de instrumentos musicais deveria não ser apenas um

lugar onde músicos pudessem comprar equipamentos, mas também um local

para conversar e passar algumas horas do dia. Talvez tenha vindo deste conceito
do The Father ofLoud (apelido de Iím) a inspiração da Marshall para conceber
sua própria geladeira. Omodelo é uma réplica de um de' seus amplificadores e

promete agradar guitarristas e fãs da marca. Esta belezura
está venda no site da Marshall por US$ 299.00.

cABANACULT

Acontece simultâneo em

Iaraguá e Florianopólís de
quarta-feira (27) a sábado
(30) o SCHQ - Festival de
Quadrinhos e Literatura. As

.

duas cidades vão receber
. quadrinistas e escritores do
Brasil e daArgentina para esse

encontro fantástico. Jaraguá do
Sul e Florianópolis evidenciam
arte dos quadrinhos e literatura.
A entradaé free todos os dias e
acontece no teatro do Sesc de

Iaraguá do Sul e no Sesc Prainha
em Floripa. Quer sabermais?
schq.blog.com.

Em 9 deMarço de 2012. em

Jaraguá do Sul, nascia a One
Radio Rock, domeu querido
amigo Marcia Finta.A One -

Radio Rock, vem pra preencher
a lacuna das rádios on line , na

nossa cidade, e PARA NOSSA

ALEGRIA, o carro chefe é o
ROCK'N'ROLL. Voce curte
rock e todas as suas vertentes,
com o mais alto grau de

qualidade e bom gosto que sai
de dentro da cabeça pensante
dessa fera que é o Márcio.
A programação varia entre
clássicos do rock até o rock
comoACIDC , Iethro, Pink
Floyd , até o rockmais

contemporâneo e experimental,
White Stripes, Killers, etc.
Como faz pra ouvir ?
www.oneradiorock.com

Hoje à noite, no Sesc Iaraguá do Sul, rola o

espetáculo espanhol "No ToquenMisManos"
apresentado porValeria Guglietti. O espetáculo
é caracterizado pelamescla de sombras
chinesas ao cinemamudo com uma cômica
trilha sonora.Valeria Guglietti possui uma arte
única, em que a combinação de mãos e dedos
num fundo branco pode contar ummilhão de

histórias, uma tradição'mantida apenas po�
um pequeno grupo de indivíduos em todo
o mundo. A fantástica evolução da sombra
se transforma em um criativo espetáculo,
complementado pormúsica e efeitos sonoros.
O evento acontece às 20h, tem duração de uma
hora e é aberto para todos os públicos.

Galera quefrequentava aNotre nos
anos 90.Abaixo, a banda Blindagem

Agenda
V HOJE .

A
• stico El sses e

• Deserta - Duo cU

tum pub _ 22h
Thirra ) - Sacramen

Music & ruts
- 23h

• Dl Leozinho
- Room

.( �� Cam·-al-e-ã-o-R-:ob-:ô-:D:::-u-=o1
• PauloRenfique +

_ Sacramentum pub - 22h
.

�

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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Pelo mundo
1915.

Fundação do�C Futebol Clube
OABCFutebolClube éumaas

sociação esportiva brasileira, fun
dado como clube de futebol por
um grupo de jovens da elite poti
guar no dia 29 de junho de 1915,
no bairro da Ribeira, na Cida
de de Natal. O time é a equipe bra
sileira com o maior número de tí
tulos estaduais conquistados, são
52 ao todo. E, além disso, é junto
ao América Mineiro, o recordista
de conquistas estaduais consecu
tivas, sendo dez vezes campeão
entre os anos de 1932e 1941. Trata
se também do único clube do Es

tado, e umdos poucos daBrasília a

possuir estádio próprio: o Estádio
Maria Lamas Farache, conhecido

1967

como "Frasqueirão", construído
com o objetivo de ser a nova casa

do clube, e inaugurado em 22 de

janeiro de 2006. Segundo o insti
tutoDatafolha, o time está entre as

47maiores torcidas do Brasil, sen
do amaior torcida do Rio Grande
do Norte. Nessamesma pesquisa,
o clube aparece como a 27amaior
torcida do Brasil. É o clube potí
guar que mais recebeu apostas de
Time do Coração na loteria Time
mania, da Caixa Econômica Fede
ral, nos anos de 2009,2010 e 2011,
sendo o único clube do RN a fa
zer parte do G20, atualmente é o

quarto lugar do Nordeste e o déci
mo sétimo do Brasil.

"

MOITe a atriz JayneMàns6eld
Uma das principais atrizes en

tre o final da década de 1950 e o

início ,dos anos 1960, Iayne Mans
field chamou primeiro a atenção
do público ao se tómar capa da

edição de fevereiro de 1955 da re
vista Playboy. Sua carreira foi su
bitamente interrompida em 1967,
aos trinta e quatro anos de idade,
quando sofreu um acidente de
carro durante uma viagem com

o namorado Sam Brody e três de
seus quatro filhos. Iayne, Brodye o
motorista faleceram na hora, mas
as crianças, que estavam todas
no banco traseiro, ficaram ape
nas com ferimentos leves. Ven
cedora de um prêmio Globo de

Ouro, atuou em várias produções
de Hollywood que enfatizavam
o seu lado sensual. Tomou-se, de
fato, a primeira atriz a aparecer
nua t:m uma produção hollywoo
diana. A partir de 1960 fez uma
série de filmes na Europa, com
resultados desastrosos para sua

filmografiapós-1962. Iayne casou
se três vezes e divorciou-se duas. O

primeiro casamento foi com Paul
Mansfield, em 1950, aos 16 anos
de idade. O segundo casamento

de Mansfield foi com o físicultu
rista e atorMickey Hargitay. O úl
timo casamento da atriz foi com
Matt Cimber, um diretor italiano,
em 1964.

mJMZ
----
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1971

Estrada Victor Schaban

Em junho de 1971, o Correio do Povo publicou:'
"No começo deste ano, a Prefeitura mandou

abrir uma nova estradamunicipal, quesai da Es
trada CecíliaGaribaldi, com extensão de cerca de
milmetros. Referidos moradores não tinham es

trada e tinham que carregar os produtos de sua

lavra nas costas, até o comércio local. A Estrada

foi feita e levou o nome do mais velho morador
do local, Sr. Victor Schaban. Em agradecimento
ao atendimento da reivindicação, reuniram-se
e ofereceram um almoço ao Prefeito, Vice, Vere-�
adores Bruno Henn e Afonso Franzner, fiscais e

operários. O almoço transcorreu em ambiente
animado até as primeiras horas da noite".

Invenção
do aquário

-

./

A palavra "aquário" resulta da junção do termo la
tino "aqua", que significa água, com o sufixo "rium", que
significa "lugar" ou "edifício". A criação de peixes em luga
res fechados ou artificiais é uma prática muito antiga. Os
antigos sumérios eram conhecidos pormanter peixes em
tanques antes de prepará-los para comer. Muitas outras

culturas também têm uma história de criação de peixes,
tanto com propósitos' funcionais como decorativos. Os
chineses desfrutavam dos peixes coloridos em recípien
tes de cerâmica grandes. o conceito de aquário, pensado
corno objeto de observação de peixes, na forma de tanque
fechado e transparente, guardado em interiores, surgiu
apenas recentemente. No entanto, é difícil definir a data
exata deste desenvolvimento. No século 18, o biólogo
Abraham Trembley conservou uma hidra que encontrou

nos canais do jardim "Sorgvliet",' nos Países Baixos; em
grandes recipientes cilíndricos de vidro para seu estudo,
considerando-se que o conceito de manter vida aquática
em compartimentos de vidro data desta época.

Personagem histórico

Rei João II de Aragão
Nascido em Medina del Campo; em

26 de junho de 1397, o Rei de Aragão ou
da chamada Coroa de Aragão, sucedeu
ao irmão Afonso V. Chamado ainda João
de Navarra, ele era senhor e duque de
Penafiel e de Montblanch, Dominado

_ por sua segunda esposa Iuana Enríquez,
maltratou os filhos de Branca I de Na
varra. Quando em 1452 nasceu -seu fi
lho Ferran (depois Fernando II), Joana
passou a pressionar o rei para deserdar
o primogênito, príncipe Carlos deViana,
filho de Branca, e nomear seu filho como
sucessor. A oposição a este rei se deve a

seus pleitos com o filho Carlos de Viana

que, despojado do reino, se refugiou na

corte de seu tio Afonso IV em Nápoles, o
qual o nomeara, em seu testamento, su
cessor de João. Morto o rei Afonso.Car
los refugiou-se em Maiorca.

FOTOS D�LGAÇÃO

Monarca era dominado por sua segunda
esposa, Joana Enríquez
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Previsão do Tempo
•

Fo:nte: Epagri e Tempo Agora. '

Ensolarado

�,
'r?"
InstávelTempo

estável
Sexta-feira a domingo:
O tempo segue estável
com nevoeiros ao

amanhecer e presença
de sol no decorrer

'

do dia em se) devido,
à massa de ar seco.

Temperatura em
elevação, alta para
época do ano à tarde. Fonte: www.ventosb�asil.com.br

� d"
Nubládo

.
Chuvoso

.',��
Trov�ada Geada-

Previsão de ventos para ·hoje em Jaraguá
• 9h Vento náo-favorável Noroeste 6km/h
� 12h 'Vento não favorável Noroeste 6km/h'

.

• 15h Vento não favorável Noroeste 5km/h' zero%
• 18h Vento não favorável Nóroeste -8km/h

de ��s:���:ade

Nenhum vento·
favorável

Cinema.
III! Cine Breithaupt 1
• A'Era do Gelo 4 - Dub, -e 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20 ./

• Cine Breithaupt2. '
.

. • A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h, 15h50, 17.h40, 19h30 (sábado, domingo e quarta) .

• Prometheus (Leg,) - 14h, 161'130, 19h, 21h30 (sexta, segunda, terça, quarta-e quinta); 21 h30'
(sábado e domingo)
• Clne Breithaupt 3
• Madagascar 3 - Dub, - 13h50, 1.5h40, 17h30
• Sombras da Noite �- Leg, - 19h20 21 h30

Sudàku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetír.nümeres em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

e MINGUANIE 11/7

e NOVA .19/7

Palavras Cruzadas

.

HOJE

Jaraguádo Sul
'e Região

AMANHÁ
MíN: 18°e
MÁX: :we

17°C -'

124°C

.NãO/-
DOMINGO

MiN: 118°e
MÁX: ,25°e

esqueça
de tomar

,
. "agua. .SEGUNDA

MíN: 18°e
·MÁX: 26°e

São Francisco do Sul
• Preamar
• Oh24: '1,3m
·11h49: 104m
• Baixamar
• 6h47' O,3m
• 21 h06: O�m .

Ilaja;
,

• Pream�r
• 5h17: O;9m
• Baixamar
·51>11: O,3Íll
• 18h51: O,3m

• Preamar
• Oh08: O,5m
• 12h47: O,6m
• Baixamar
• 5h: O,2m
• 18h23: O,2m

Flo,ianóp.ofis
• Preamar
• Oh21: O,8m
.• 9h41: O,9m
• Baixamar
• 5h32: O,3m
• 18h36: O,3mTábua'

das marés Imbiluba

I" "",",i!�: ., "I )) 1111�i'Fii�/I�III�IJi)'tl.� '�:t;;0!:�, "N�j,1'JH)oil,!I, oJlllllli'/\lll'llr" I'\'�' 'í!E?,",;'",'":�""l ./;Ji�tlí11�'lil��J'�,,;��r,�I/:):W/��III�p,�if:\�/:rFrl'�iI;�:';"f,�1,/7t�;i:ffiit��li':'g(2)ssafem'R'O' :!,�'Rê���tiva�a:pr;m�ir�'r� ..hstiilaeQd����si��U�9,�,�§d��i�Sit��il
'.

,,� '",::,t- "" J"ii lf "/J,I 'i "i ,-� ",,"."" \JI�[i!i"i. �" ,,' �g;;�. f!il' "' "" <[L 'ri< _ ",' " •

HORIZONTAIS
1. O pai do pai ou da mãe, na linguagem infantil / Ono

· matopeia para indicar disparo de arma de fogo
.

2. Ponto do CDrpO múito sensível às cócegas I Elemento
de corUposição: milho _

3:Carrapato pequeno, abundante na relva e capinzais
· rãsteiros
4. O ator italiano, radicado no Brasil, Zeloni (1921-
1973)

5. Abreviatura (em português) do Cazaguistão / Impor
tante cidade argelina, a sepunda do país

6. Pequena porção de fumo picado, enrolado em papel
filio ou em palha de milbo

.
7. O fim de ... oAsterix/ A mãe dos primos/ As iniciais do

.

7
!,!umorista.Santana

8: Toca-discos. -,
.

9. Outro nome da saúva / Sigla de Zone Improvement
· Plan (o CEP dos norte-americanos) .

1 o_Tipo de cristal finíssima 11a França
11. Referir-se a alguma coisa .

. ,

12: Abreviatura �e adjetivo fElemento qúímico de sím

boloüs, o metal mais pesado que se conhece
13. Asegunda cidade da França, localizada no vale do

Ródano i O Mendes, barão. de Var{linha (emprestou
.

12
seu nome a uma cidade do Sul de Minas).

VERTICAIS
.

1. O diretor de televisão Augusto César, um dos mais

jinportantes da história da 1V em nosso país j O '

apresentador e repórter de 1V Pedro
_

2; (Ingl.) Boi / O meio da .. <oalxa / O famoso artista
norte-americano Warhol (1928-1987)

-

3. Meia .. , vida I As >iniCiais da escritora Gattai I Mo de
.

vElgetar com exuberância,
.

� .

4. Árvore que fornece madeira utilizada em carpntana e
-

marcenaria / Avivar o fogo
.

5, Que impõe firmemente a própria vontade
ti. Vedar, tapar/ Ãarte de levantar a voz, na declamação
7. Uni-pássaro muito conhecido da nossa avifauna, / /t.. {(,�C,�o:.-\-\\).a.."

A pátria de um famoso mágico dàs histórias does- f"'!i.

crítor norte-americano Frank. Baum / As iniciais do . -

. escritor Monteiro (1882-1948), dá "Memórias de c:ü\l�,�OJ)
Em/lia"

"

I

8. O cosmonauta norte-americano. Armstrong / 551, C'\""....�\\'3�ú\-� I'·

em algarismos romanos / Instituto Oce�anográfico· fI

L �:_R_e_be�n_to_v_e_ge_ta_I_/_An_ff_b_io_d_e_e_no_rm__e_boc__a,_t_am_.b_é_m� �__

�
__ � ��_J!!chamaôc intanha.

1 2 3 4 5 6 7 8 - 9

2

- • .'

•
• • , .

• • ,�

• • fi
. ' • •
• •

• • , -

• • •

.. •
• •

•
(

• ,

-

3.

4

5

8

[;)

10

11

13

'Ioq odii� 'OW05 '6 'OI "la "lilN 'S ',1'1 'lo 'O�11llV 'i. 'aSlV 'J1llIa3 '9 'o!lWOliJv
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Ap�e

Uma novaestrutura para educar'. .

.'

estimula as sensações. Os. alu
-

nos têm a possibilidade de tra
balhar de

_

forma diferenciada
caril todos os cinco s-entidos",

-

contou a diretora. No localtem
.

os cantos dos passarinhos para
estimular a audição. As flores
coloridas para o olfato e a visão.
E a caminhada de pés descalços.
para o tato._Para trabalhar com
O paladar, a diretora explicou
que os alunos cuidarão de uma

A·s obras no prédio da Asso- horta, e que os legumes colhi-.
ciação de Pais e Amigos dos dos servirão de alimentação..

Excepcionais (Apae), de Gua- Atualmente, a instituição'
ramirim, chegaram ao firo. A tem cerca de 20 salas de aulas.
estrutura passou por reformas A estrutura completa repres.en
desde 2007. Depois de 15 anos ta 1,5 mil'metros quadrados.
de manutenções, as melhorias e atende aproximadamente
foram concluídas. A inaugura- 100 alunos, com diferentes
'ção foi realizada ontemà noite. . necessidades. A idade varia
''A finalização desse trabalho entre crianças com menos de
foi um passo importante para a

_
um ano até idosos, Os 33 pro

qualidade no atendimento aos fissionais da' área' da saúde
alunos", destacou a diretora da úabalham corri atividades de
entidade, Lucila Mícheluzzi, estimulação, prevenção, exer
-

Os últimos trabalhos foram cícios físicos, dicção, terapia,
dos acabamentos e da pintura, e iniciação para o mercado de
instalação de' elevador, corri - trabalho, Para a finalização da

.

mãos e a construção do jardim obra, a entidade contou com

sensorial. Lucila contou que recursos do Poder Público' e
esse espaço é urna das grandes doações de materiais de em

melhorias do local. "O jardim.: presas da região.

Depois de 15 anos

de manutenções,
prédio da entidade
final-mente tem as

obras concluídas

�UARAMIRIM
Samíra Hahn

MELHORIAS Maria Ch;l.ves, com Amanda, no jardim sensorial da Apae de

G�� destaCa a nova estrutura e elogia o atendime�to cÍado à :fÜha
. .

Carinho.

NaApae,Amandamudou paramelhor
de vida da filha seja maior.'

Maria morava em Curitiba
(PR) quando adotou. Amanda
recém nascida. A criança não
tinha nenhuma deficiência
mas, com .um mês e.meio de
vida, teve uma convulsão -de
vido a uma ,esclerose tuberosa.
Ela' ficou paraplégica e com

. atraso no desenvolvimento físi-

co, motor e mental ..
A diarista contou que a me-

.
-

nina émuito 'esperta e que não

consegue falar; mas expressa
seus sentimentos pelos 01)105.
Maria e o maridoAntônio Hauss
ficaram agradecem a chegada

J

de Amanda em suas vidas: "Ela
é uma benção. Muito amada e

cuidada",declara amãe.

Amanda Oliveira, 12 anos,
. é uma das alunas da Apae de
Guaramirim, Ela participa das.
atividades- há dois' meses e se

gundo a mãe, a diarista Maria
Chaves Hauss, 54 anos, as me
lhoras na parte física e' moto
ra são visíveis. E, agora, com a

nova estrutura da'entidade, a

expectativa é que a qualidade

.'

_
EDID\L DE INTIMAÇÃO

, REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DESANTACAL\RINA
Novo endereço: Rua Cal. Procópio Gomes deOliveira, 380 - Centro - 89251-20.1- JARAGUADO SUL- SC - Novo 'Ielefene/Fax; (47)3274-1700'

ros: R$ 0,60 Emolumentos: R$1I,60 - PublicaÇão edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Tabelionato Griesbach
Notas.e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃoDEPROTESTO
_

Nos termosdo artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do códjgo de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, pará pagamento
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro' do prazo legal. FICAM IN1TIvlADOS
DO PROTESTO:

.

Apontamento: 213122/2012 Sacado: ADEL:AR MATIAS Endereço: R JOAO MORETTI 85 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89254-170 Credor. JAMATEXCOMDE EQ TEXIEIS IlDA Portador. - Espécie: DMI - N' TItulo:
41033004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 331,55 Data para pagamento: 29 de junho de 2012Valor
.R$23,92 Descriçãndos valores: Valor-do título: R$ 275,60 - Iuros; R$ '0,82 Emolumentos: R$11,60 - Publica
ção�dital:R$23,1O Condução: R$ 23,20· Diligência: R$17,83
----------------------_--_---_-_---------------------------------------------------------------�--------------------------_.

Apontamento: 213261/2012 Sacado:METALURGICATS IND.ARf. SERRA Endereço: RUÁJOAO FRANCE
NER 599 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89253-640 Credor. MADElREIRAFLORIDA IlDA Portador: - Espécie:
.DMI - N' Titulo: NFE3240/02 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 796,77 Data para pagamento: 29 de .

junho de 2012Valor R$26,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7-40.00 . Juros; R$ 3,20 Emolumen
tos: R$ 11,60_- Publicação editá!: R$23.10 .Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 213377/2012 Sacado: DENISE INACIO - ME Endereço: RUA HENRIQUE DEMAtHE 1077
- Jaraguá do,SuI-SC - CEP: 89265-730 Credor. BANCOABC BRASIL S/A Portador. CIRCULO S/A Espécie:
DMI - N°Titulo: 2562760000 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 319,56Datapara pagamento: 29 de ju
nho de 2012ValorR$23,77 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 253,64 - Juros: R$ 0,67 Emolumentos:
R$ 11,60, Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95

.

Apontamento: 213257/2012 Sacado: ORION PRF,5T SERVlCOS COMPUIÀDORES Endereço: RUA REI
NOWO RAU 60 -Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-600 Credor. GUMZCONThBILIDADE E CONSUllDRlA
EMPRESA Portador. - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200132741 - Motivo: falta de pegamento Valor. R$ 303,02
Data para pagamento: 29 de junho de 2012Valpr R$23,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 255,00 .

Juros: R$ 0,76Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dilig�ncia: R$ 9,96

. Apontamento: 213338/2012 Sacado: IRMAMENDONCA D,EVARGAS ME Endereço: RUA JOSE NARLC
CH2374 - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89253-790 Credor. FRICASAAI1MENTOS SA Portador. - Espécie:DMl
. N° Titulo: 327596·01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 414,02 Data para pagamento: 29 de junho
de 2012Valor R$24,17 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 357,00 - Juros: R$I,07 Emolumentos: R$
1l,,60 - Publicação edital: R$�,IO Condução: R$23,20 - Diligência: R$18,65

•Apontamento; 213434/2012 Sacado:AllNETfO DISTRIBUIDORA Endereço: RUA ERWINO MENEGOT'
, TI 1950 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: lATICINIOS GORDTIAT IlDA Portador.' Espécie:

. DMI - N°TItulo: Ll3333/A - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.479,30 Data para pagamento: 29 de ju
nho de2012Vá!orR$30,35Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 2.416,92 - Juros: R$7,25Emolumentos:
R$ 11,60, Publicação edital: R$ 23:10 Condução: R$ 23;20 - Diligência: R$ 17,83

"

Apontamento: 213115/2012 Sacado: PABLO LUCAS PIlAR RIBEIRO Endereço: RUA WALLY EMIUA
MORR 77 - Iaraguã do SuI·SC - CEP: 89254-525 Credor. MER<:Ãl)O MEES Portador. -. Espécie: DMl- N°
Titulo: 7 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 791,33 Data para pagamento: 29 de junho de 2012Valor
R$25,30 Descrição dos valores: Valordo título:R$ 734,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$11,60 - Publica-
çãoedital: R$ 23, lO Condução: R$23,20- Diligência: R$17,83

.

-_.:_----------------------------_!'_-----------------------------------------------------------------�--------?""\_--------,-
Apontamento: 213438/2012 Sacado: PRESTADORA DE'SERv;EM ALVENAST IlDA ME Endereço: RUA

.
GERMANOMARQUARDT 201 . Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-200 Credor,DIFUSO DISTR PARAFUSOS
-EWALD IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 1007539-01- Motivo: falta de pagamentoVàlor: R$
75,56 Data para pagamento: 29 dejunho de 2012Valor R$23.16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
21,93 - Juros; R$ 0,06Emolumentos:R$lI,60 - Publicação edital: R$23,IO Condução: R$23,20 - Diligência:
R$16,21

.

Apontamento: 213074/2012 Sacado: JORGEHENRIQUE BROGNOU Endereço: RUA EXP CABO HARRY
HADUCH 596 - CENTRO.- JARAGUÁ DO SUL·SC - CEP: 89251-380 Credor. PORTEC PORIDES JO!ET
IlDA Portador. - Espécie: DMI - N'Titulo: 1800A002 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 165,11 Data
para pagamento: 29 de junho de 2012Valor R$23,45 [)escrição dos valores: Valor dõ título: R$1I7,50 . Ju
ros: R$ 0,35 Emolwnentos:R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

---------_._------------------------------------------;------------------------_!.._-------------------------------------------

Apontamento: 212894/2012 Sacado: ASM EQUIPAMENTOS· TEC DA INF IlDA Endereço: RUA JORGE
CZERNlEWlCZ 1098 , laraguá do Sul-SC - CEP: 89255-000 Credor. DJ COMUNlCACOES E EXPWRACAO
DE SERVlCOS Portador: - Espécie DMl- N'Título: 0000321212 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$
2.017,50 Data para pagamento: 29 de junho de 2012ValorR$28,34 Descrição dos valores: Vitlor do titulo:
R$ 1.965,00 . Juros: R$ 5,24 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

,

Diligência: R$ 9,96

------------------_:_---------------,--------------------------------.. -----�.- .... __ .. _--_ .. -------------------------�------

Apontamento: 213437/2012 Sacado: JÇlSlANE GNEWUCH Endereçq: RUAWALBERTOARLEI MASS 44-
Jaraguá do. SuI-SC - t:EP: 89254·000 Credor: pARlZarro COM MAT CONSTRUCAO IlDAME Portador:
.- Espécie:DMI - N' Titulo: 61008 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 753,�4Data para pagamento: 29
de junho de 2012Valor R$25,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 695,33 - Juros: R$ 2,7� Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

;;�����;�-2i3439;2Ói2s,;;,;;d�:ü_:-ÉMiiÃLÃGÊNSLIDAEPP-E�d-��;RÜAERWiNoMÊNÊGOTIí
1460 - JARAGl]ADOSUL·$C. CEP: 89254-000 Credor. LINKCOML!MP E EX!' IlDA Portador. - Espécie:
DMl- N'TItulo: 591l14-6/12 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 13.476,17 Data para pagamento: 29 de
junho de 2012Valor R$72, 13 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 13.373,57 - Juros: R$ 49,03 Emolu
mentos: R$1l,6O - Publicaçãeredital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$16,27

A���;���;�:-2i3«ó;iQi2S�;,;;d�:itEMBAiAGENS-LmAEpp-fud-���;RÜÃ-ERWíNoMÊNÊooru
1460-JARAGUADO SUL-SC-CEP: 89254-000 Credor. LINKCOML!MPEEXPIlDA Portador.- Espécie:
DMl- N'Titulo: 59614-5112 - Motivo: falta de pagamentoValor.R$ 13.486,86 Data para pagamento: 29 de
junho de 2012Valor R$98,69 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$J3.339,70 - Juros: R$ 75,59 Emolu
mentos: R$1I,60 - Publicação edital R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 213215/2012 Sacado'BRIMAX SERVlCOS ESPEClAI1ZADOSDEUM Endereço: RUAREI
NOWORAU 50SALA 15 E 16· Jaraguádo SuI-SC- CEP: 89251-600Credor. MARMORARIA ETRANSPOR-

.
TES KRUEGER IlUA Portador. - Espécie: DMl- N'TItulo: 05307 - Motivo: falta depagamentoValor. R$.
646,67 Data para pagamento: 29 de junho de 2012Valôr R$4Z,51 Descrição dos valores: Valor do título: •

R$ 280,00 - Juros: R$ 19,41 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -

��li���_c����_�:�L • • __ ., : < __

Apontamento: 213342/2012 Sacado: CONDOMINIO REsIDENCIAL JADE Endereço: RUA JORGE 1;\
CERDA398 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251·390 Credor. SICOOBBLUCREDI SCCOOP·CRED UVRE .

ADMIS Portador.PRESfADORA DE SERV EM ALV DEMA êspécie.Djãl - N' Titulo: OI - Motivo: falta
de pagamento Valor. R$ 209,47 Data para pagamento: 29 de junho de 2012Valor R$23,96 Descriçãodos
valores: Valor do título: R$ 161,35 - Juros: R$ 0,86 Emolumentos- R$ 11,60 - Publicação edital R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 212964/2012 Sacado: RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES Endereço: RUA GUILHERME
CRISTIANOWACKERHAGEN 583 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-300 Credor: COMERCIALDE LUCCA
lIDAEPPPortador: - Espécie:DMI - N'TItulo: 1397/1-Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 212,41 pata
para pagamento: 29 de junho de 2012ValorR$23,94 Descrição dos valores: Valor do título: R$169,00 - Ju
ros: R$ 0,64 Emolumentos; R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27'
.. _-----------_:_--_.----------------------------------------------------------------------------------------_:._-----------

Apontamento: 213371/2012 Sacado:"RHElDY STRATMANN KANZLER Endereço: RUA GUILHERME
MELCHERT 793 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. CRISTINA E srIPP IlDA Portador. - Espécie:
PMI - N° Titulo: 643 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.088,71 Data para pagamento: 29'de junho
de 2012Valor R$25,Q9 Descrição dos y;jIores: Valor do título: R$ 997,97 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 213364/2012 Sacado: SUZEfE SCHUG Endereço: RUACARLÓS EGGERT 535 - JARAGUA
DO �I9L.SC - CEP: 89250-000 Credor. PIRAMIDE AUTO PECAS LI'DA - EPP Portador. - Espécie: DMl
- N"fítulo: 001285 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 207,72 Data para pagamento: 29 de junho de
2012ValorR$23,25Descrição dos valores: Valor do título:R$154,00 - Juros: R$ 0,15Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23, lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 21344112012 Sacado: LCEMÍlALAGENS IlDA EPP Endereço: RUAERWINOMENEGaITl
1460-JARAGUADO SUL-SC-CEP: 89254-000 Credor. LINKCOML!MPEEX!' IlDA Portador- Espécie:
DMl- N°Título: 59614-4112 -Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 13.462,72 Data para pagamento: 29 de
junho de 20!2ValorR$I,20,71 Descriçãoaos valores: Valor do titulo: R$13.311,54 - Juros: R$ 97,61 Emolu
mentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$23,lO Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27 ".

Apontamento: 213447/2012 Sacado: CONFECCAO SR-IlDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150,
Jaraguá do SuI:SC - CEP: "89256-180 Credor. lIDAR INDUSTRlAC IE IlDA Portador: - Espécie: IlMI - N'
Titulo: I0T222656C - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 529,15 Data para pagamento: 29 dejunho de.
20l2Valor R$24,36Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 474,32 - Juros: R$I,26 Emolumentos:R$11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

.

Apontamento: 213426/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço:AY. PREE WALDEMAR GRUBBA,
1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-500 Credor,V SV COM DE TECIDOS lIDA Portador.

.

- Espécie: DMI - N'Titulo: 5/5 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 735,38 Data para pagamento: �9 de
junho de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$ 1,81 Emolümen
tos: R$l1,60 - Publicação edital, R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 213194/2012 Sacado: VALDEIJRIA BUTKE Endereço: RUATREZEDE MAIO 435 - Jaraguá
do SuI·SC - CEP: 89255·400 Credor. RCF INCORPORADORA IlDA Portador. - Espécie: DMI· N° TItulo:
NP0003752 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 1.058,64 Datapara pagamento: 29 de junho de 2012Va·
lor R$26,44 Descrição dos. valores: Valor do titulo: R$ 1.003,29 - Juros; R$ 3,34 Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 -Diligência: R$14,71

Apontamento: 213376/2012 Sacado: CORUPAMAQ DE COSTURA IlDAME Endereço: RUA JORGE LA
CERDA 125 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor. NS lMPORIl\CAO·E COMERCIO IlDA Portador.
. Espécie:'DMl- NsTirulo: 97911· Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 423,30 Data para pagamento:
29 de junho de 2012ValorR$26,52 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 331,13 - Juros: R$ 3,42 Emolu-

.

mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$'23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$ 51,45
.

Ceriifico, que este.Edital de Intimação de Protesto foi publicado'no jornal "Correio do Povo", na data de
29/06/2012. Jaraguá do Sul (Sq, 29 de junho de2012.

.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 25

Apontamento: 213340/2012 Sacado: MERC.E TRANSP.KREU1ZFEWT lIDA EPP Endereço: RUA
GERHARDT GUMZ 1649 - Iaraguã do SuL-SC - CEP: 89251-970 Credor: OESACOM E REFRES IlDA Por
tador. - Espécie:DMI - N'Titulo: 2341881U - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 255,33 Data para paga>
mento: 29 dejunho de 2012ValorR$23,86 Descrição dos valores: Vàlor do título: R$ 207,31- Juros: R$ 0,76
Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edi!,al_R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$9,96

Apontamento: 213450/2012 Sacado: DANIEL CORDEffiO Endereço: RtlA HIWA FRIEDEL LAFIN, S/N -

LOTE 530 - SANTO ANTONlO - JARAGUADO SUL-SC.- CEP: 89286-275 Credor: SCHIEWE COMERCIO S
IlDAEPP Portador-- Espécie: DMl- N° TItulo: 1080 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 240,54 Data
para pagamento: 29 de junho de 2012Valor R$23,70 Descrição dos valores:Jalor do titulo: R$ 186,00 - Ju-.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br SEXTA-FEIRA, 29 DE JUNHO DE 2012 1171 SEGURANÇA

Para pressionar o Estado

MP quermelhorias
Promotores

aguardam reunião
com o secretário
de Segurança para
cobrar mais efetivos

JARAGUÁ DO SUL
, .

Débora Remor

OS seis promotores de Justi
ça de Jaraguá do Sul deci

diram, em conjunto, se reunir
com o secretário do Estado de

Segurança Pública, César Au

gusto Grubba. O objetivo é con
tinuar pressionando o governo
estadual para liberar mais efeti
vos para a PolíciaCivil da região.
Eles esperam agendar o encon

tro para a próxima semana, e já
adiantam que se a conversa não
for positiva, o Ministério Públi
co de Santa Catarina (MP/SC)
abrirá uma ação civil pública
contra o Estado.

Como o número de 43 poli
ciais civis existentes para a região

é considerado ínsuficíente.,
os promotores confecciona
ram um ofício para pedir mais
atenção para Jaraguá do Sul.

"Dependendo do andamento
dessa audiência, o MP vai en
trar com a ação civil pública no
mês que vem", reafirmou o pro
motor da Vara Criminal, Márcio
Cota. A única confirmação do
Estado é que serão efetivados 26

.

policiais militares e 20 civis esse
ano na região.

Além dapromotoriapública,
a sociedade civil também está
mobilizada pela causa. A presi
dente da Associação dos Con
selhos Comunitários de Segu
'rança (Aconseg), Karin Krause.

Para pressionar o governo, a

entidade agendou para o dia
7 de julho uma passeata pelas
ruas de Jaraguá do Sul para pro
testar contra a atual situação.
"Não podemos deixar o caos se

instalar em Iaragua do Sul", enfa
tizou o presidente do Conselho
Comunitário Penitenciário Álva
ro Leítholdt, que confirmou pre
sença namobilização.

MARCELE GOUCHE

COBRANÇA Promotor
Cota pode abrir ação

co:ntra govenlO

Quadrilha

Assaltante suspeito
é preso pela PM

Foi preso, ontem pela Polí
cai Militar de Corupá o quarto
suposto integrante da qua
drilha que assaltou, em abril,
uma residência no bairro Ne
reu Ramos, em Jaraguá do Sul.
O homem de 21 anos, foi enca-

minhado ao Presídio na parte
da tarde, não deu declarações
à Polícia Civil, mas teria sido
reconhecido por outros dois
envolvidos. Ele vai responder
por roubo qualificado. A pena
varia de dois a oito anos.

Agência BB Besc

Tentativa de assalto
a caixa eletrônico

Por volta das 21h15
de ontem, naAvenida
Waldemar Grubba, na
Vila Lalau, a Polícia

Militar (PM) registrou
uma tentativa de assalto

a um caixa eletrônico
da agência do BB Besc.

Enquanto dois homens
tentavam abrir o caixa

com um maçarico, uma
mulher que se dirigia ao

banco percebeu o ato dos
bandidos e chamou a PM.

Os dois deixaram o

local sem levar
o dinheiro do caixa.
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.. JuventusWI

JoãoMarcatto já está pronto
Casa juventina
está organizada e

autorizada para
receber os jogos da
equipe no estadual

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

.'

Oclima de Campeonato Ca-
. tarinense chegou ao está-
dio João Marcatto. Ontem, en
quanto o elenco realizava mais
um treino tático no campo do
Vitória, os últimos detalhes
eram preparados no palco da

partida de domingo, às 15h30,
contra o Atlético Tubarão.

As traves receberam novas

redes, enquanto o gramado
foi demarcado e novas placas

.

de publicidade instaladas. Ao
mesmo tempo, a diretoria mar
cava um gol ao finalmente con
seguir a liberação do local para
receber jogos da competição.

"Existiam algumas pendên
cias referente a documentos,
mas fomos até Florianópolis e

agora está tudo resolvido", in
forma o diretor jurídico Ricardo
Barrichello. Ontem mesmo o

supervisor Tiago Borges via

jou até a .sede da Federação
Catarinense de Futebol, para
buscar os ingressos.

"Isso atrasou nossa es

tratégia de colocar ingressos,
antecipados para venda, mas
a partir de hoje eles estão dis

poníveis na Rede de Postos
Mime e no Posto Amizade",
avisa o presidente JeÍTi Luft.

O clube espera cerca de
seis mil torcedores na parti-

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

. DIVULGAÇÃO Placas publicitárias foram colocadas no estádio do Juventus

lIJIlISOL
'lI'IHU,GI.,

BIOTIPO Aos 16 anos, Leitzke tem 2 metros de

altura e uma envergadura de quase 2,10 metros

.da de domingo e incremen
tou a programação da tarde
ao acertar a preliminar com
o Olympya. No mesmo dia e

horário a equipe receberia o

Scorpions, pelo Campeonato
Catarinense Feminino. Ago
ra, jogará no João Marcatto às

13h, abrindo a tarde.
Na noite de hoje acontece

mais um jantar com os sócios
torcedores no salão sociàl ju

,

ventino. As reservas podem

ser feitas pelo 3273-1337. Na
ocasião serão comercializa
das camisas oficiais e aceitas
novas adesões ao projeto.

Também hoje a equipe re

alíza seu penúltimo treino an
tes da estreia.

IngTessos estão
disponíveis na Rede
de Postos Mime e

. no Posto AQJ.izade.

JaraguaenseRodrigo Leitzke
na SeleçãoBrasileira de vôlei
O atleta Rodrigo Leitzke,

de 16 anos, foi pré-convocado
pela Confederação Brasileira de
Voleibol para integrar a Seleção
Brasileira Infanto-juvenil.

O atleta da MarisollSESII
FME pode participar do Cam-

_

peonato Sul-Americano da ca

tegoria, em novembro, no Chi
le: O meio de rede se apresenta
na próxima segunda-feira (2),
em Saquarema (RJ), quando
inicia os trabalhos com o técni-
00 Percy Oncken.

Os 25 convocados partici
pam de um processo seletivo,
que irá apontar os doze que se

guem no grupo. Com um bioti

po adequado - mais de 2metros
de altura e quase 2,10 metros de

envergadura - Leitzke treinava
até pouco tempo como oposto
e ponteiro. Por sugestão do téc-

nico Luiz Carlos Rodrigues da
Silva, o Kadylac, passou a atuar

_

na posição central.
"Os dirigentes da seleção

têm certa dificuldade de en

contrar jogadores centrais com
as características de Rodrigo.
Por isso, desde o início do ano,
ele foi aptado para esta nova

função", explica o treinador.
Para fazer parte dos pré

convocados, o atleta passou
por uma maratona de seletivas,
competindo contra quase 300
atletas de todo o Brasil.

Leitzke se apresenta
à Seleção no dia 2,
em Saquarema, onde
tenta uma .vaga no

gTupo que irá ao

Sul-Americano.

Basquete
Duas equipes
nosub13'

Neste fim de semana iní
cia o Campeonato Catarinense
de basquete .mírím masculino
(sub13). Duas equipes de Iara
guá do Sul disputam a compe
tição: o Colégio Evangélico Iara
guá, de Rafael Mueller, e o Bom

Jesus, de Manoel Neto. Os jogos
da rodada de abertura aconte

cem no Bom Jesus, hoje (a partir
das 19h) e amanhã, com rodada

dupla (às 9h30 e 15h30).

Futebol

Final do Bom
de Bola é hoje
Após dois adiamentos, enfim

serão realizadas as semifinais e

a final masculina da etapa mu
nicipal do Campeonato Escolar
de Futebol (Bom de Bola). Os

jogos acontecem no campo da
Vila Lalau, a partir das 13h15 .

Colégio Evangélico Jaraguá,
EMEF Anna Towe Nagel, EEB
Holanda Marcelino Gonçalves
e EMEF Maria Nilda Salai ainda

seguem na disputa pelo título.

Jogos Escolares

Mudança de
data nosJESP
A Fundação Municipal de

Esportes publicou nota oficial
alterando a data dos Jogos Es
colares Semana daPátria (JESP)
- Troféu Geraldo Werninghaus.
O evento foi antecipado para
evitar o confronto de datas com
os Joguinhos Abertos de San
ta Catarina. Agora, os 120 JESP
será realizado entre 6 e 14 de

agosto, com as inscriçõesocor
rendo de 10 a 12 de julho.

Futsal

Xoxo fora da

temporada
Notfcla ruim para os torce

dores da CSM/Pré-Fabricar. O
ala Xoxo rompeu o ligamento
cruzado do joelho e não joga
mais nesta temporada. A lesão
foi diagnoticada ontem, mas
ocorreu no jogo contraMarechal
Rondon, na última sexta-feira,
naArena Iaraguã, O gaúchoMár
cio Bandeira Rodrigues disputou
onze jogos nesta edição da Liga
Futsal, marcando dois gols.
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. Eurocopa

Itália decidirá o título
contra a Espanha

Com gols de Balotelli, a az�urra derrubou o

favoritismo da Alemanha e avançou à final

JARAGUÁ DO SUL

AgênciaAvante!

Enquanto muitos esperavam
rum show do alemão Mario

Gomez na semifinal da Euroco

pa, foi um outro Mario que aca

bou brilhando. O italiano Mario
Balotelli marcou duas vezes e

colocou a azzurra na decisão
contra os espanhóis.

A estrela do atacante do
Manchester City começou a

brilhar aos 19' do primeiro
tempo. A Alemanha domina
va a partida quando Cassaho
fez bela jogada pela esquerda,
passou por dois marcadores
com um só drible,. e cruzou na

medida para Balotelli, que se

antecipou ao zagueiro e con

cluiu de cabeça.
Aos 35', o atacante recebeu

em profundidade, nas costas de
Lahm, dominou, esperou o po
sicionamento de Neuer e soltou
a bomba de pé direito, indefen
sável, no ângulo. A Alemanha
descontou apenas nos acrésci
mos do segundo tempo, com

Ozil, cobrando pênalti.
Ao final da partida no está

dio Nacional de Varsóvia, na

Polônia, Balotelli disse que o

triunfo por 2 a 1 sobre a Ale
manha foi "uma das melhores
noites" da sua vida. "Foi uma
grande exibição, mas sofremos
um pouco no final. Podia ter

sido evitado, mas foi assim que

aconteceu. O mais importante
é o resultado e vencemos. Tal
vez estivesse me faltando um

pouco de sorte para marcar os

gols", afirmou o atleta que che-'

gou a ser contestado no início
da competição.

O duelo entre Itália e Espa
nha acontece no próximo do

mingo, no estádio Olímpico
de Kiev, na Ucrânia. Os italia
nos lutam pelo segundo título
da Euro (foram campeões em

1960). Já a Fúria, que levou o
/

caneco em 1964 e 2008; tenta o

tricampeonato. A decisão inicia
às 15h45, horário de Brasília.

o Super Mario da

tarde foi o Balotelli,
da Itália, e não o

Gomez, da seleção
da Alemanha.

DESENCANTOU Atacante italiano Balotelli afirma

que estava lhe faltando 'um pouco de sorte na Euro

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 7·RODADA

30/6
16h20 Cruzeiro x São Paulo
16h20 Náutico x Fluminense
18h30 Vasco x Ponte Preta

1/7
16h Portuguesa x Santos
16h Coritiba x Sport
16h Bahia x Intemacional

18h30 Flamengo x Atlético-Gü
18h30 Palmeiras x Figueirense
18h30 Grêmio x Atlético-Mê

11/7
16h20 Corinthians x Botafogo9 6 1 ,50

6 2 3 1; 6 l 5 '1 's{)
11°Coritiba 6 2 i 1 3 io: 10 O 39

12° Portuguesa (+4) 7 6 2 1 3 5, 8 ·3 39

13° Náutico (·3) 7 6 2 l' 3 ' 8 ,13 -5; 39
-

14' Figueirense (-2) 7 6 i
'

4 : 1 '6 6 O 39

15° Bahia (-1) 6 6
I
1 3 2' 5 6' -1 33

16° Sport (-2) 5 6 i
:

2 3 4 7 -3 28

17' Corlnthíans (+3) 4 6 1 1 4 3 7 -4 22

18'Santos(-1) 4 6 O 4 2 3 5 -2 22

19' Palmeiras (-1) 2 6 O 2 4 4 8 -4 11

20' Atlétlco-GO (-1) 2 6 O 2 4 2 11 -9 11

ClassificadoS"Uperft>iCu��
Classificados Copa Su�Americàna

';$-' ;.@i6.":'

105 FM. A rádio que
a n e catarinense.
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+ PREÇOS REDUZIDOS

www.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 473274.6000

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

Faça revisões em seu veículo regularmente.
Promoção válida até 29/06/2012. Taxa de 0,99% am., entrada de 50%, saldo em até 48 vezes. TC 1.000,00. Proposta válida somente para veiculos seminovos e usados. Sujeito a aprovação de
cadastrei e alterações conforme o Banco Volkswagen.
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