
Vai dar trilha! .1
Começa hoje, em Corupá, o Bananalama.
O evento é considerado omaior encontro
de trilheiros dómundo. Festa também
terá atraçõesmusicais e radicais.

Legislativo
Demanda de trabalho reprimida
Câmaras da região fecham o primeiro semestre do
ano com poucos projetos importantes votados.
Ano eleitoral fez reduzir os trabalhos. Página 6

Religião
Católicos diminuempercentual
Censo de 201.0, feito pelo IBGE apontou uma queda
da participação de fiéis da Igreja Católica em Iaraguã
do Sul. Evangélicos cresceram. Páginas 4 e 5

Vara da Infância

MP investiga caso
de adoção irregular

www.morlsolso.combr

Menina, de quatro meses, foi parar em um abrigo em Florianópolis, após denúncia de

que os pais biológicos a entregaram para uma família da Capital. A criança nasceu em
Jaraguá e foi registrada em Guaramirim. Promotoria abriu ação para apurar o caso.

Página19

Um saudoso bom exemplo FABIO MOREIRA

-

A filhaMargaret e a viúvaAracy mostram Guilherme Sclunidt. Há 30 anos era rea.lizada a primeira doação-de órgãos.
Páginas 20 e 21
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Riscos
trabalhistas

De acordo com
leeantamento daAssoeiação
Nacional dos Comerciantes .4

deMaterial de Construção
(Anamaco), as vendas do
setor apresentaram quedá
de 9% em juriho,
Em relação'aomesmomês
do ano anterior, a queda foi
de 8%. Tanto o resultado

•
• -1-'

Subes�ação
Móvel
AEnergisaMinas Gerais,

.

que atende 2,5 milhões
de consumidores, o que

.

corresponde a 6,8milhões
de habitantes - utiliza uma

subestaçãomóvel com
capacidade de 25 MVA para
atender níveis de tensão de

138 ou 69 KV (primário) e
22 ou 11,4 KV (secundario).
A empresa recebeu a

primeira subestaçãomóvel
fornecida pelaWEG em

dois semirreboques.
, ,

• III.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Systêxtil
1\ Systêxtil comemorou, no dia 2 de ju
.l\.lho, 21 anos de atuação no mercado. A
empresa jaraguaense é de uma das maio

res de softwares para gestão da cadeia têx
til do País. Nesses anos, a estrutura con

quistou e consolidou a imagem dentro de

um dos mais exigentes mercados consu

midores. Tudo graças ao desenvolvimento

de conceitos inovadores, a obtenção de re

sultados positivos e a valorização dos seus

clientes.
Na festa de aniversário foi lançada a

campanha 'Cliente eu não vivo sem você'.

A iniciativaa faz a equipe Systêxtil buscar
ainda mais o aperfeiçoamento e a quali
dade máxima nos seus atendimentos.

Unimed
O setor de

responsabilidade Social

da Unimed.de Jaraguá
do Sul vai destinar os
alimentos que serão

entregues para as pessoas

que irão participar
da palestras sobre
Liberdade para diversas

entidades da cidade.
Serão beneficiadas: Casa

deApoio PadreAloísio
Boeing, Rede Feminina
de Jaraguá do Sul,'
Apae de Jaraguá do Sul,
Comunidade Terapêutica
Novo Amanhã, Grupo
GASAmigos Solidários,
Sociedade Sem Câncer,
Centro Assistencial Caeb e

Comunidade Terapêutica
Vidâ Nova. A palestra
acontece hoje, na Scar,
com o filósofo Clóvis de
Barros Filhos. O ingresso é

um quilo de alimento.

Comércio
Exterior
O superávit comercial do
primeiro semestre de 2012
fechou em US$ 7 bilhões.

Não deixa de ser um
número a ser comemorado,
mas trata-se do pior
resultado de primeiro .

semestre nos últimos dez

anos. As causas estão na

sistemática substituição
de produtos fabricados no
Brasil por outros adquiridos
no Exterior e por uma queda
nos preços de commodities.

Enquanto os produtos
primários que compramos
valem cada vezmenos,
continuamos importando
como sempre. O resultado,
portanto, não poderia ser
bom e tem potencial para
piorar ainda mais.

Europa
Diante de alguns avanços obtidos nas negociações
entre os países europeus, com pequenas concessões

daAlemanha para uma ligeiramudança das regras
estabelecidas, omercado local mostrou um pouco de vida.

O renomado economista Paul Krugman teceu diversos
comentários a respeito. Ele disse que a Europa caminha

, paramais uma grande ilusão. No seu ponto de vista, os

problemas enfrentados pelo bloco têm diferentes causas.

E as medidas que estão sendo adotadas não levam a

uma solução. Portanto, os europeus estariam tentando

"enxugar gelo". OVelho Continente ainda tem um longo
caminho para encontrar uma solução.A projeção
é de anos de sofrimento pela frente. Enquanto isso,
omundo todo está sofre as conseqüências.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1086 .

Primeiro Sorteio
05 - 15 - 24 - 27 - 33 - 47

Segundo Sorteio
02 - 08 - 33 - 36 - 37 - 44

SELIC

PERÍODO

.....�??O(o. �g.�Ar.º:?g.�.� .

..............g!�g9..0(o �Jp.��º:�g�.� ..

ç.y'� :. .
}.:.�.�ºI).? J..lJ..J:..H:Q: ?º.�? .

.ª.º�.�.I.':'! "mJ:.ºI.�.ª�1.0 4:.�Y.�ªº:.?.Q}.?. ..

..................... º&��1.0 ?Jy.�ªQ:.?.Q}?. ..

PETR4 18,99 '�I' 3,43%

QUINA
SORTEIO N° 2933
08 - 18 - 59 - 64 - 68

TR

Através do Sr. Presidente Osnildo Bar

tel ,a AGV - Associação Guaramirense

de Voleibol,convoca membros da atual

diretoria,associados e a todos interessa

dos a participar da assembléia de reno

vação da diretoria e associados,a reali

zar-se em em 06/07/2012 na Rua João

Butschard 413 Hotel Andardac - Gua

ramirim as 19h30.
OSNILDO BARTEL

Presidente AGV -

Ass.Guaramirense Voleibol

NASDAQ

ÁÇOES'"

Venda de

Veículos'
A Fenabrave divulgou o balanço,
das vendas no mês de junho.
Foram 353.201 unidades. Isso

representou um crescimento

de 22,86% em relação ao mês

anterior, refletindo as medidas
do governo. Foi o melhor

resultado para esse período.
Mesmo assim, o semestre foi

1,17% menor que em igual
período do ano passado.
Isso leva o setor a duvidar da

quebra do recorde de vendas
anuais estabelecido em 2012.

Apesar disso, a indústria
automobilística espera chegar
próximo dos 5,5 milhões de
unidades comercializadas.

Inflação
Os números do IBGE em

relação à inflação de junho são

aguardados corri ansiedade.
Segundo o IPC, levantado

pela Fundação Instituto de

Pesquisas Econômicas (FIPE)
em São Paulo, o crescimento
foi de 0,23%. Isso significa
uma grande perda de força da
inflação em relação aos

0,35% apurados emmaio .

Produção
Industrial
Os dados oficiais levantados

pelo IBGE apontam para maio

uma redução da produção
industrial de 0,9% frente a

abril. Em comparação com
maio do ano passado, a
redução chega a 4,3%. Embora

sempre venham com atraso

de um mês, os dados do IBGE

são frutos de um levantamento

bem criterioso. Por isso, eles
são uma prova cabal do que
se está sendo comentado

há muito tempo pelos
economistas - principalmente
a serviço do governo: a
desindustrialização
chegou para ficar.

.....
.. ��.�.� }.1..'g? 111: �.�.�:t.°(o .

VALE5 39,86 t1,87%

POUPANÇA 0,5000 5.JULHO.2012
................................................ _

.

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT 't 4,82% US$ 100,150

OURO .. -0,02%
.

US$ 1618,100

j)ÓLAlújóMj�ü�CiAL· (Elvi iúi') "'2:'026'9 2:·027·4·
.. ·

f� "6:4'20;�"
.i?º�A�jy.·�i.$.�:º..(�:B..:�:�), .::.. i:;:�:�º§.:

..

·:: .. : j·?:º:ªº:º: ·:::· '!::X;:�'�Y.�..

�V.B.º .. .(�.M.B.�2......................... . ?)5..ªª.? ?,.qª�.� :'.: .. :.Q,9.7.?1.0.
LIBRA (EM R$) 3,1597 3,1620" -0,04%

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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Editorial

O exemplo de,seuGuilherme
Qato de doar já é nobre em qualquer circunstância.

Seja a entrega de uma roupa ou de um alimento

que será repassado para quem tem menos condições
de sobrevivência, seja na atitude de dar atenção para al�
guém que precisa de um conselho ouum afago.

Mas doar partedo corpo é algo que não tem ex

plicação. Representa uma bondade digna de ser refe

rência para todos. Há exatamente 30 anos, a família

do senhorGuilherme Schmidt, cumpriu com o desejo
dele antes demorrer, no dia 5 de julho de 1982, aos 49
anos. Ele disse que queria que suas córneas fossem

doadas para quem precisasse.
O procedimento foi realizado no Hospital São José

Jar,:,guá do Sul é referência como uma
das cidades que possuem o maior

nú.ero de doações de Santa Catarina.

Esse ano foram :feitas dez captações.

e depois foi levado para o Banco de Olhos de Joinville,
onde foram transplantadas para duas pessoas que esta

vam cegas. Ou seja, o gesto da famíliaSchmidt represen
tou um novo despertar para cidadãos desconhecidos.

Charge
PARABÉNS, NAÇÃO CORINTIANA!

QUEM secou
A6tNl'E,N:oRA
'51,( 1>&

Pt)CA!!!

Do leitor

A situação no condomínio é crítica

Li os comentários que fo

ram postados nas' maté
rias da internet sobre a si

tuação de um condomínio.

Convenhamos, é fácil colocar
toda a culpa no síndico. Mas

existem mais de mil pessoas
morando ali. Às vezes eu fico

me perguntando onde está a

autoridade dos pais para im

pedir que seus filhos fiquem
bebendo e fumando no ponto
de ônibus em frente ao con

domínio, até de madrugada.
Onde estão os pais quando as

crianças correm como loucas,
enquanto esperam o ônibus

escolar. Se cada um fizesse

a sua parte para respeitar o

próximo, nada aconteceria.

Na questão de vigilância, o
pessoal da empresa terceiriza
da falha, emuito. Qualquerum

.

entra e sai dali sem ser barrado.

Som alto, bagunça e bebedeira

no pátio dá condomínio. Isso

sim é trabalho da segurança.

Vejomuitas pessoas de bem.
Elas trabalham, se empenham
em construir uma vida amena

e tranquila. Mas, infelizmen
te, existe uma dúzia de 'ma

çãs podres' ali que detonam a

imagem de todo condomínio.

A polícia vem duas ou três

vezes por dia fazer ronda inter

na, com o objetivo de diminuir
o tráfico de drogas. Porém, na
maioria das vezes, acionam a

sirene jána curvado condomí
nio para que abram o portão.
Isso dá tempo suficiente para
todo meliante sumir do local.

Enfim, enquanto um em

purrar pro outro, vai ficar as
sim. E a gente só pode agra
decer ao pessoal de bem que
mora ali por não se conta

minar. Além de rezar e pedir
proteção. Se bem que é ano de

eleição. Aí, às vezes, alguma
coisa acontece!

Elis Regina Demarchi

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

, O valoroso gesto ocorrido em 1982, felizmente
não foi em vão. O exemplo serviu de estímulo para

que outras famílias que sofreram com a perda de pa
rentes queridos, tentassem superar a dor com o gesto
de doar órgãos para que outras pessoas pudessem se

guir a trilha da vida.

Jaraguá do Sul é referência como uma das cidades

que possuem o maior número de doações de Santa Ca
tarina. Esse ano foram feitos dez procedimentos de cap
tação de órgãos para serem transplantados. Ummotivo

de orgulho para essa comunidade que tem comoprin
cipal valor, a solidariedade. Uma confirrnáção de que a

atitude da família Schmidt não foi em vão.

redacao@ocorreiodopovo.com.br
WIIIUIJ

Vida fácil, onde?
sou absolutamente contrário a que mulheres

pensem no casamento corno uma forma de

tirar o pé do barro, isto é, de ajeitar a vida finan

ceira. Isso era muito válido ao tempo da Gabriela.

Gabriela, a novela ...
Mas também não posso aplaudir ou incentivar

gurias pobres que pensam em casar com rapazes

pobres e imaginar uma vida fácil, cheia de amor.

Não há amor sem dinheiro, não há e não adianta

baterem o pezinho, não há ... Vida fácil, aliás, não

existe, mesmo nadando no dinheiro, nenhum ca

samento tem lua-de-mel.

Digo isso, leitora, leitor, com os olhos postos
num site de notícias internacionais que nos traz no

vidades de longe, dos Estados Unidos, por exemplo.
Leio que numa pesquisa feita nas esquinas ameri
canas, as mulheres andaram dizendo que aceitam

baixinhos, feios, gordos, caras de qualquer tipo, o
que for, mas não aceitam desempregados. Um cara

desempregado não tem a mínima chance com as
.

gurias americanas, isso segundo a pesquisa.
Vamos devagar.muito devagar. O sujeito pode

ser um bom caráter, bom mesmo, e estar desem

pregado. Desempregado hoje, amanhã, depois de

amanhã, mas o cara é gente boa, está com o radar

ligado buscando reemprego, foi demitido há pou
co. Desempregado eventual é uma coisa; outra é

ser vadio, afeito à vadiagem, não gostar de traba

Ihar, Isso é outra conversa.
Talvez o que as americanas tenham tentado di

zer é que não toleram, não vão casar com ummão

frouxa, um pega-leve no trabalho, e aí lhes dou

toda a razão. Como também não dá para o rapaz

imaginar casar com uma dengosa, o que mais há

por aí hoje em dia. Bah, o que mais há é dengo
sa de corredor de shopping. Quer dizer, olho vivo

para os dois lados, eles e elas não se podem dei

xar encantar pelo corpinho bonito, não há nada

mais enganador que beleza física. O que provoca
relacionamentos longevos, bem-estar e segurança
para eles e elas é o. caráter de quem está ao lado. O

mais é engano.
Por Quê?

Liguei a televisão e me irritei. Dava outra vez

uni comercial de iogurte onde diziam - "Deixe

de andar trancada, consuma todos os dias ...
" Por

que só as mulheres andam "trancadas"? Por que
não colocam os homens na situação ridícula, já
que é assim que pensam a constipação? Por que
não jogam limpo e dizem que hámuito mais ho

mens "trancados" que mulheres? Muito mais. É
estatística dos bons consultórios...

Pleonasmo
A moça disse: Não gosto de ígrejaslE eu disse

a ela: Nem eu tampouco! Esse "nem eu tampou
co" é um pleonasmo, sim, um reforço de lingua
gem' linguagem enfática, jamais um erro. Nesse

exemplo dado, visa-se ao reforço da negação, é
usado pelos maiores estilistas da língua portu
guesa. Quantas vezes você já ouviu, oumesmo já
disse: Sobe aqui em cima, ligeiro! Quantas? Bo

las, mais leitura, pessoal.
Falta Dizer

Amulher vai viajar com o marido? A Danuza

Leão aconselha a ela, e eu assino embaixo, que
leve tudo o que é seu na sua bolsa, passaporte,
dinheiro, passagem de retorno, tudo. E se bri

garem? Nada pior do que a mulher na mão do

marido, dependendo dele para tudo. Nada disso.
Cada um na sua e o amor no meio ... Olho vivo, o

seguro morreu de velho.

.1b
Diretor: Nelson Luiz Pereira- nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe deRedação:MárcioSchalinski • Edição: DaianaConstantino, Diego Rosa e
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Religião
Os fiéis de diferentes credos

Segundo IBGE, católicos continuam sendo a maioria. Percentual de evangélicos cresceu em Jaraguá do Sul.

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

AIgreja Católica reduziu o percen
tual de fiéis napopulação de Iara

guá do Sul. Em contrapartida, as igre
jas evangélicas seguem, a tendência
nacional e aumentaram o percentual
de adeptos na sociedade.

Desde o ano de 2000, apopulação
da cidade cresceu aproximadamente
32%. Passou de 108.489 para 143.123

habitantes. Neste período, os núme
ros mostram a queda da porcenta
gem de católicos, que passaram dos

74%, em 2000, para 71,5% em 2010.

Já os evangélicos subiram dos 23,74%
da população, há 12 anos, para os

26,1%, no último Censo de 2010.

"Quando existe algum
problema na vivência
da família, como as

drogas, a>iáTeja
está presente.

Lineas Dominiciano,
pastor da IgTeja da

Família

Mudanças
nas últimas
décadas

Nos últimos 30 anos, o per
fil religioso dos brasileiros mu
dou, conforme aponta os dados
do Censo 2010/ IBGE divulga
dos recentemente. Observando
os dois maiores segmentos re

ligiosos, percebe-se que neste

período a religião evangélica foi
. a qU,e mais cresceu no país.

No ano 2000, ela represen
tava 15,4% da população. Em
2010 chegou a 22,2%. Em 1991,
o percentual era de 9,0%. E,
em 1980, ,6,,6% da população.
Por outro lado, os católicos que
representavam 73,6%, em 2000

passaram para 64,6%, em 2010.

O padre Diomar Romaniv, da

Paróquia São Sebastião, justifica o

crescimento das igrejas evangélicas
devido a proliferação desses templos
na cidade. "São realizadas promessas
de cura e ajuda nos momentos mais'
difíceis da vida do povo, bem como

apresenta uma maneira diferente
de louvar e se aproximar de Deus",
explica. Segundo ele, o crescimento
da população com a vinda de muitas

pessoas de outras religiões, em busca
de trabalho e realização profissional,
é outro fator que tem acentuado o

crescimento das demais religiões.
Para os evangélicos, existem vários

fatores que apontam o crescimento da

religião. O pastor da Igreja da Família
Lineas Domínicíano diz que um deles

é a proximidade com a família. "Quan
do existe algum problema na vivência
do lar, como por exemplo, o matrimô
nio ou a dependência às drogas, a Igre
ja está presente", afuma.

A Igreja da Família existe há sete

anos- em Jaraguá do Sul. "Iniciamos
com 20 fiéis e hoje passamos de 300",
conta Dominiciano. O pastor justi
fica o crescimento de fiéis na insti

tuição religiosa devido aos trabalhos
nas comunidades e no trabalho mis
sionário realizado.

Mas o saldo entusiasmante não está
.

refletindo em todas as igrejas evangé
licas. O pastor da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil, Claudio
Herberts, diz que os números de fiéis
da Igreja Luterana não têm acompa-

nhado oaumento das demais religiões'
evangélicas. "Não houve crescimento
e há migrações, principalmente para a

Igreja Católica', avalia.
Para o sociólogo e professorVictor

Danich, alguns fatos históricos podem
justificar o momento vivenciado pela
Igreja Católica. Para ele, a mudança do
Movimento da Teologia da Libertação,
que agregava as faixas mais carentes da

sociedade, para oMovimento Carismá
tico é um dos fatores que podem justi
ficar a perda de espaço na sociedade.

"Hoje, a Igreja Católica é composta, na
grande maioria, por pessoas da classe

média" afirma. Danich explica que os '

evangélicos estão cativando cada vez

mais pessoas e ocupando os espaços
junto aos humildes.

Protestante

Religião virou opção
"Antigamente, a religião era tradição. Agora é,

opção", opina o aposentado Liberto Pommere

níng, 58 anos. Ele vem de uma família tradicio
nal de Jaraguá do Sul ligada à Igreja Evangélica

,

de Confissão Luterana no Brasil. Para esse fiél,
está cada vez mais difícil trazer novos adeptos
aos ensinamentos da religião.'A pouca adesão de
fiéis vem ao oposto das demais religiões evangé
licas -as neo pentecostais - que aumentaram a

quantidade de religiosos no município.
Pommerening diz que essas novas religiões têm

propagado as promessas. il_A teologia da prosperi
dade é que tem cativado a população", afirma.

PRECONCEITO Para Javan, a
sociedade interpreta de forma errada

as pessoas que não têm religião

A

CONCORRENCIA Pommereniug lamenta a
perda de fiéis para igTejas que pregam
somente prosperidade e promessas

Sem religião

Ateu convicto

il_As pessoas não viram ateu",
comenta lavan Brüggmann, 24
anos, formado em História e

trabalha como auxiliar médi
co legal. Ele conta que nasceu
em uma família católica e pas
sou por todos os sacramentos

da religião. Hoje, ele se declara
sem crença religiosa.

Brüggmann explica que há
uma má interpretação do 'ser
ateu'. "O ateísmo tem como

ferramenta o questionamento

e a ciência. A religião, ao con
trário, não questiona as ver

dades absolutas", afirma. Por

causa disso, ele diz que é im

possível afirmar a existência
ou a inexistência de um deus.

O ateísmo deve aumentar,
na avaliação de Brüggmann.
Conforme ele, há muitas pes
soas que ainda não se declara
ram como ateias por questões
sociais. "O ateu é visto como

amoral pela sociedade", relata.
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Poucosprojetos importantes- ..

Vereadores votaram

nomeações de ruas
e remanejamento de
verbas no primeiro
semestre do ano

VALE DO ITAPOCU

Verônica Lemus

os vereadores dos cinco

municípios da região en

cerram os trabalhos do pri
meiro semestre daqui a duas
semanas. O ano eleitoral fez.
diminuir consideravelmente o

ritmo de ações nas Câmaras: Os
próprios presidentes dos Legis
lativos afirmam que as matérias
avaliadas trataram de questões .

mais simples, como· nomea

ções de ruas e remanejamento
de verbas.

Uma das votações mais es

peradas, a do projeto que esta

belece a lei da Ficha da Limpa
para o Executivo e Legislativo
de Jaraguá, por exemplo, não
tem previsão para acontecer. O

projeto tramita na Casa desde
.

201 i' . e passou pelas comissões

permanentes. Só falta votar.
a presidente em exercício da

,

,
. ARQUIVOOCP

"0

F'&ÉRJAS Berri diz'que
recesso deve ser igual

ao da Prefeitura

EDUARDO MONTECINO

. ...

CJUVIA:RAS Sessões terminam daqui a duas semanas na região do Vale

Câmara de Iaraguá, Francisco
Alves (PT), disse que aguarda
uma posição do vereador e um
dos autores da proposta, Jean
Leutprecht (PC do B). Segundo
o petista, ainda seriam feitas al

gumas alterações no texto. Con
tudo, Leutprecht afirma que, da

parte dos propositores - incluin
doe Natália Petry (PMDB), Justi
no da Luz (PT) e o próprio Alves

MARCELE GOUCHE

F'lleRA LnVIPA Alves

espera alterações
no projeto de lei

'I' d

- a matéria está pronta para ser

votada. liA não ser que algum
vereador queira fazer alguma
emenda", comentou Leutprecht.

Assuntos polêmicos aca

bam sendo evitados pelos par
lamentares em ano de eleição.
Foi o que aconteceu com dois
temas que foram parar no fun
do da gaveta: a proposta de
aumentar de 11 para 19 vere-

adores na Câmara e o reajus
te salarial dos parlamentares,
prefeito, vice � secretários.

As matérias aprovadas e que
tiveram destaque positivo fo
ram: o plano de cargos e salários
dos servidores da Prefeitura, a

criação da Fundação Instituto
de Pesquisa e Planejamento e o

Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência.

Temas sem'
discussões
Em reportagem publicada

pelo OCP em janeiro deste ano,
o então presidente da Câmara,
Adernar Winter (PSDB), afir
mou que assuntos polêmicos

.

de 2011, como o Plano Diretor, o
ginásio ArthurMüller e o Termi
nal Urbano seriam debatidos ao

longo deste ano e que datas para
votações só seriam definidas
quando os projetos estivessem
na Câmara. Até o momento, so
mente a questão do ginásio che
gou a ser comentada.

Início do recesso das
sessões ordinárias

• 16/07 - Jaraguá
do Sul e Corupá

• 17/07 - Massaranduba
• 18/07 - Guaramirim
• 19/07 - Schroeder

Os balanços dos
trabalhos legislativos
serão divulgados
antes do início
dos 'recessos.

Serão informados
a quantidade
de projetos, as

indicações, os pedidos
de infonnação e as

propostas em pauta..

Na região
Cidades tiveram a pauta enfraquecida

, Massaranduba
Dois projetos ainda aguar

dam definições. O que pede
pelo fim das votações secretas

no Legislativo continua sen

do apreciado pelas comissões.
Para a matéria que diminui o

período de férias dos parla
mentares, novas emendas de
vem ser apresentadas. "Eles
(vereadores) querem adequar
com as datas da Prefeitura",
disse o presidente da Casa, Píer
Gustavo Berri .(PMDB). Ambos
os projetos ainda não têm da
tas para serem votados.

Schroeder
A expectativa para o semes

tre era que fosse discutida a

proposta de aumentar o núme
ro de vereadores. No entanto,
o presidente da Casa, Manoel
Burgardt (PT), já havia comuni-

cada que o assunto ficaria para
depois das eleições. Assim, per
manece o número atual de nove

parlamentares. Um dos moti
vos alegado por Burgardt para
o adiamento da discussão foi a
polêmica que se seguiu depois
que a Câmara de Guaramirim
também cogitou a ideia de au

mentar o número de cadeiras. A

proposta foi criticada pela po
pulação.

Guaramirim
.

Também era esperado que
fossem votados no semestre 'os .

projetos de lei que estabelecem
o ensino de 'educação ambien
tal nas escolas e o que isenta

portadores de doenças graves,
como câncer, do pagamento
do IPTU. Segundo os autores
das propostas, Diogo Iunckes
(PR) e Jaime de Ávila (PT),
ambos os projetos foram pro-

tocolados e apreciados pelas
comissões. O projeto da isen

ção do IPTU chegou a receber

parecer jurídico favorável. A

aprovação autorizaria o Execu
tivo a conceder um benefício,
não categorizava matéria que
cria despesas para a Prefeitura,
situação que não compete aos

legisladores.

Corupá
A Câmara aprovou o reajus

te proposto pelo Executivo de
8% para os servidores. O assun

to vinha sendo discutido desde

.

o começo do ano, com os ser

vidores pedindo um aumento
te de 13%. Em abril, decidiram
aceitar a proposta de 8%. Tam
bém foi aprovada a autoriza

ção para construir moradias

populares pela Prefeitura, em

duas áreas da cidade: no bairro
Bomplandt e no João Tozini.
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nao anda
o último ano demandato Daiana Constantino

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

'pp vai dividido para a

campanha em Schroeder

Opresidente do PP de Schroeder, Ha
rildo Konell, admite haver uma re

sistência interna quanto à parceria do

partido aos candidatos a prefeito Luís

Aparício Ribas (PMDB) e do viceValmor
Pianezzer (PSDB). Segundo ele, alguns
pepistas não aceitam estar na compo
sição apenas como apoiadores. Como

protesto, parte dós progressistas pode-

rão fazer campanha para as legendas da
oposição, como o PSDB, do candidato
a prefeito Osvaldo Iurck, e vice Moacir
Zamboni (PT). "Alguns querem o PP com

o cargo de vice. Isso acontece porque a

sigla sempre figurou namajoritária", dis
se à coluna KonelL O atual mandatário

Felipe Voigt (PP) continua a favor da co

ligação (PMDB, PSD, Pp, DEM, PC do B).

Tramitando
Assinado pelo senador catarinense Casildo Maldaner (PMDB), o projeto, que diz que
notas fiscais de venda de produtos e serviços deverão conter o valor de cada um de cinco

.

tributos incidentes na operação, foi aprovado pelaComissão deAssuntos Econômicos.

Sou a favor do voluntariado e o

exemplo dos bombeiros é o mais
claro! A sociedade, de forma

organizada, faz melhor e mais barato.

De}Jutado Carlos Chiodini (pMDB),
sobl'e a aprovação da PEC dos

bombeiros, no Facebook.

Compreensivo
o vereador jaraguaense Jean Leutprecht (PC
do B) disse que entendeu a postura do tucano
Celso Hille, na sessão de terça-feira, de pedir
a retirada de votação o requerimento que
questiona a construção de uma via pública (rua
1360) para ligar as ruas Rinaldo Bago e José
Theodoro Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira.
"É a primeira vez dele na Casa. É natural esse
tipo de dúvida", afirmou o comunista.

or mais recursos

para a saúde
o presidente daAssociação dos Municípios do Vale do
Itapocu (Arnvali), FelipeVoigt, participou de um evento

. da Federação Catarinense dosMunicípios (Fecam), em
Plorianópolís, na terça-feira. Entre os assuntos discutidos,
a distribuição dos recursos da União para a área da saúde.

Como outros representantes de entidades do Estado,
Voigt assinou um abaixo assinado cobrando do governo

federal o aumento do repasse de 4% para 10%.

Curta a nossa página no Facebook e
fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

ARQUIVOOCP

PEC dos

bombeiros
As associações de bombeiros
voluntários criadas até maio
deste ano estão aptas a firmar
convênios com prefeituras
catarinenses para a fiscalização
de projetos, edificações,
obras e certificação. Amedida
foi garantida ontem, com a

aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
n- 001/12, pelos deputados
estaduais. Amudança na
Constituição Estadual põe fim à

polêmica que dividiu a opinião de
bombeiros militares e voluntários

por mais de uma década. o
entendimento só foi possível
graças a uma emenda, sugerida
pelo deputado Elizeu Mattos
(PMDB) e apresentada por Darci
de Matos (PSD), que limitou a

possibilidade de convênios às
associações criadas até maio de
2012. De autoria da Mesa, a PEC
dos Bombeiros Voluntários estava
em tramitação desde fevereiro.

EDUARDO MONTECINO
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José AUguSliÓ
Caglioni

o sinal
Como é bom quando a noite cai e

agente sabe que o dia valeu a pena.
Quando os trancas do diame
causam alguma insônia, não fico
pensando nas vitórias alcançadas,
mas naquelas quase impossíveis,
e nas que ainda não conquistei.
Então traço plano e estratégias
para atingi-las. Pensava naquele

História do

redacao@ocorreiodopovo.com.br

grupo de meninas que quedam
jogar futsal. Absorto, adormeci...
Uma jovem, trajando roupas de
viajante espacial, conduziu-me a

um veículo, era o do filme "De volta
para o futuro", de Steven Spielberg.
Deu a partida e entramos no túnel
do tempo. Estacionamos no
futuro, em plenas Olimpíadas.

oesia em movimento
Os meios de comunicação
cobriam o evento 24 horas por
dia. Na televisão, o Marquês do
Xapuri cántou em prosa e versos

a genialidade damelhor jogadora
de futsal do planeta. liAs jogadas
cinematográficas desta moça
fazem do futsal uma poesia. No
solo que precedeu o' seu primeiro
gol, nadecisão damedalha de
ouro, ela perpetrou uma finta de
rara beleza, em duas defensoras

.
norte-americanas. Um relâmpago
de intuição que deixou as duas
sem prumo. Finta e drible,
ardilosa conjunção de ousadia e

destreza. Mímica e astúcia. Num
a bola é a extensão do próprio
corpo. No outro, o corpo é o rastro
da bola. No outro sola; ela roça a

bola sensualmente com a ponta _

do pé, tira a goleira da jogada e

define amedalha de ouro". Lá vem
.

. ela, traçando a bola, finge que
vai, mas não via, para acabar indo

. mesmo, corpo leve, descontraído,
-

quase invertebrado. É Anny,
melhor jogadora do planeta, a
número 11 da seleção brasileira.
d' despertador soa... Não consigo
desvencilhar-me do rosto da
iluminada viajante espacial. Já
vira antes? Mas onde? Mal inicio a

aula de educação física na escola,
e alguémme segura pelo braço:
Era amenina loirinha.
- Oi, professor, vamos
começar hoje?
Olhei para aquele rostinho
iluminado... Santo Deus!
- Como é seu nome?

Irreverente, fazendo sinal de positivo
com o polegar damão direita, falou
com propriedade:Meu nome é

Anny, amelhor, sou dahora!
Naquele mesmo dia, às 18

horas, quando os sinos da Igreja
anunciavam aAve-Maria, a bola
começou a rolar no Ginásio de

Esportes da Escola Homago.
Time de Futsal do

Ho�.1977.
Em pé: Cagtioni

(técnico), Manoela,
Sílvia, Dayane, Kátia,
Cristina, Simone e BUe

(aux.tec.). Agachadas:
DéboraA1tini, Débora

CoITeia, Beatriz,
Tatiane, Anny e Flávia

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
*

Lunetit �a1QlZ�O/.
*

ANNY
Uma menina determinada

c: de [utsalmasculino do Homago
(EscolaEstadual deEnsino Fundamental

HolandaMarcelino Gonçalves) preparava-se
para osJogos Escolares. Na beira da quadra,
um grupo demeninasfazia amaior zoeira.
"Hei, professor, você vai treinar a gente
também, tá?Nós também queremos jogar';

dizia uma loirinha de uns dez anos. O

professorfoi incisivo: - Sem nenhuma chance.
Seis meses se passaram e amenininha não
desistia. Em todos os treinos, lá estavam
ela e sua turma: IIDê um chance professor,
queremos jogar bola': A resposta sempre

115 h "
era a mesma: em c ance.

ADBLUIFME • 2003
. Em pé: Cagtioni

(técnico), Anny, Ana
Paula, Charly e Ana
de Sá. Agachadas:
Luaua, Mariza,
Geórgia, Rúbia,
Jubinha e Arline

No mundo dos esportes
Na infância, Anny foi umamenina peladeira. Jogava
futebol com osmeninos nos campinhos de pelada
na Ilha da Figueira em Jaraguá do Sul, junto com
o irmãoWilian e os primos. Quando ingressou na
Escola Homago, foi uma das fundadoras da equipe
de futsal e futebol feminino desta Escola. Formavam
o time pioneiro: Anny, Débora Correia, Flávia,
DéboraAltini, Manoela, Kátia, Dayane, Cristina,
Simoni, Beatriz e Tatiane. Formaram um verdadeiro
time dos sonhos. Conquistaram o Pentacampeonato
nos logos Escolares de Jaraguá do Sul. Com a

popularidade em alta, grandes jogadoras vieram
se integrar às campeãs: Rúbia, Geórgia, Francine,
Charly, Mariza, Josiane, Ana Paula, Samanta, Luana,
Carla, Ana de Sá, Márcia, Rose, Elaine, Tangriane
e Camila. O time representou SantaCatarina
no Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol

.

Sub /17 em 2002. Conquistaram o 2° lugar. Foram
tambémVice-campeãs da Olesc em 2001. Em 2003,
representando omunicípio de Blumenau foram

Vice-campeãs dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

A jogadora
No futsal, Anny foi uma jogadora
fantástica. Atuou como: fixa, ala e pivô.
Atacante artilheira no futebol. Desfilou
sua classe por equipes de Iaraguá do Sul;
Associação Desportiva Blumenau (Jasc
e Campeonatos Estaduais); Unesc de
Criciúma (Liga Nacional); Kindermann
de Caçador (Copa do Brasil) e Itajaí (Jasc).

FaIníIia,
estudos e

trabalho
AnelizeMeire Schulz nasceu em

Jaraguá do Sul no dia 16 de julho
de 1985. É filha de Heriberto
Schulz e Carmelita Ponticelli
Schulz. Tem dois irmãos:Wilian

Tiago e Tiago. Iniciou os estudos
na EscolaMunicipal Erich
Blosfeld. Lembra-se da primeira'

. professora: ErotidesVenturini
Diaz Santis e dos coleguinhas de
aula: André, Lidiane, Rodrigo,
Marizete e Maicon. O ginasial e
o ensino médio foram efetuados
na Escola Estadual Holanda
Marcelino Gonçalves. É formada
em Educação Física pela FURE
(Universidade Regional de
Blumenau) e Pós-graduada
pelo IPGEX (Instituto de Pós

Graduação e Extensão). Fez
especialização em Fisiologia é

Prescrição do Exercício Físico;
Psicomotricidade e Inclusão

'

Escolar. Aos 16 anos obteve o

primeiro emprego, na lojaNipon
de Jaraguá do Sul. Atualmente
trabalha na Prefeitura

.

Municipal de Blumenau. É
funcionária concursada.

Jogou também pela seleção catarinense
de Futsal.Encerrou a carreira de jogadora
em 2007, porém não abandonou o esporte.
Fez curso de arbitragem de futsal com os

árbitros da FIFA, Gean Telles e Giselle Torri.
Hoje é árbitra daFederação Catarinense
de Futsal e da Confederação Brasileira de
Putsal. Está. feliz e de bem com a vida.
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CORUPÁ
Nilson Antonio

otociclistas de
todo estado são

aguardados, apar
tir de hoje até do

mingo, emCorupá
para participar do

9° Encontro deTrilheiros Bananalama.
As atrações do encontro variam entre

atrativos culturais e esportivos.Os sho
ws nacionais com Detonautas e Latino
são as promessas de público durante
o tradicional evento. Já a realização da
trilha, que acontece no domingo pela
manhã, comaproximadamente 60 km,
é principal atração para os adeptos
dessa aventura radical.

A organização considera o maior
encontro de trilheiros do mundo. No
ano passado, o Bananalama contou

com a presença de 2.596 motociclis
tas. O fato garantiu o evento no livro
dos recordes, o Guinness World Re

cords. O presidente do Clube de Tri
lheiros Bananalama Fabiano Rosã

explica que a largada da trilha é o

momentomais aguardado pelosmo
toqueiros. "É um percurso nomeio de
bananais e no mato, com travessias
em rios e terrenos íngremes", relata.

A expectativa dos organizadores é

de manter um número aproximado
de 2,5 mil participantes. As inscrições
antecipadas, realizadas pela internet,
estão encerradas. Foram 820 cadas
tros. Os interessados em participar
da trilha poderão se inscrever duran
te os dias que acontece o encontro.

A largada será feita em dois horários
diferentes. Às 9h será dada a partida
para os quadriciclos. E, às 9h30,para os
motociclistas.A saída será no Seminá
rio Sagrado Coração de Jesus. Os parti
cipantes concorrerão a trêsmotos.Elas
serão sorteadas no domingo à tarde.
A organização do evento aguarda

em tomo de 50 mil pessoas nos dias
em que acontece o 9° Encontro de Tri
lheiros Bananalama. Para estimular a

participação dos visitantes, hoje e no

domino a entrada será de um quilo de
alimento não perecível. Nos demais
dias, os valores variam de R$ 26 a R$
51 (veja ao lado).

Durante o encontro estão progra
mados vários shows com os motoci
clistas Joaninha e JorgeNegretti.

As equipes Alto Giro, Cachorrão
e Phyra farão apresentações duran
te todos os dias da festa. Além disso,
haverá diversas barracas de produtos
nacionais e importados e uma estru

tura gastronômica com opções diver
sificadas nós cardápíos.

Serviço
o que: 9° Encontro de Trilheiros Bananalama
Quando: hoje até dia 8 de julho
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus -

na rua Padre Gabriel Lux - Corupá
Ingresso:
Dia 5 e 8: um quilo de alimento não perecível
Dia 6 e 7: R$ 26 a R$ 51

Informações: www.bananalama.com.br

Shows
Hoje: Arte Livre
Horário: 23h30
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus - Corupá
Ingresso: um quilo de alimento não perecível

Amanhã: Detonautas
Horário: 23h30
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus - Corupá
Ingressos: pista: R$ 26 e vip: R$ 31
Camarote coletivo: R$ 51

Sábado: Latino
Horário: 23hJO
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus - Corupá
Ingressos: pista: R$ 26 e vip: R$ 31
Camarote coletivo: R$ 51

Domingo: Candieiro
\ Horário: 23h30
Local: Seminário Sagrado Coração de Jesus - Corupá
Ingresso: um quilo de alimento não perecível
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Previsão do Te:mpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

I'
I

SãoMiguel
do Oeste
T .Â.

- 18° 23°
Ohapecô
T Â.
18° 20°

Joaçaba
TÂ.
11 ° 24°

Aproximação
de frente fria
Quinta-feira: Sol, com
aumento de nuvens e

condições de pancadas de
chuva. Trovoadas entre a

tarde e noite nas regiões
que fazem divisa com RS,
devido a aproximação
de uma frente fria.

Temperatura alta.
Sexta-feira: Predomínio de
nebulosidade e condições
de chuva com trovoadas.

Lages
T Â.
8° 21°

Ensolarado I�stável Parcialmente
Nublado

Joinville
T Â.
11°25°

I

Jaragu" do Sul
TÂ.
13°26°

Rio do Sul
TÂ.
10° 22°

Blumenau
TÂ.
13° 28°

Florianópolis
TÂ.
17° 280

Geada

São Joaquim
T Â.
100 180

Lagu: a
T Â.
19° 27°

Nublado Trovoada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 6km/h
• 12h Vento não favorável Noroeste 7km/h
• 15h Vento não favorável Noroeste 10km/h zero%
• 18h Vento não favorável Noroeste 10km/h

de possibilidade
de chuva.

Nenhum vento
favorável

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

HUD10r

Sogra
A sogra doDitão é muito obesa e ele não perde a chance:
- Puxa vida! Não é que essa história de regime funciona mesmo?
A gente vê que a senhora está emagrecendo ...
- Tô perdendo três quilos por semana! - mente a velha
- Que beleza! Quem sabe daqui há um ano a senhora some de vez!
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Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

CHEIA 3/7

NOVA 19/7

CRESCENTE 26/7

11/7

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. Símbolo de megaparsec, unidade de medida de distância

astronômica I Tribo indígena peruana que se expandiu
em império de 1110 a 1535, época da conquista espa
nhola

2. Uma fécula alimentar
3. Estação de estrada de ferro / O escritor João Gilberto, de

nA Céu Aberto" e "Acenos e Afagos"
4. A técnica de fabricação dos instrumentos relatiVOS ã vista
I Molho, feixe

5. Sigla da companhia paulista responsável pelo saneamen

to básico / As imciais da atriz Nicette
6. Distender
7. As iniciais do compositor polonês Chopin (1810-1849)
I (Poét) De seda

8. Ave do Brasil oriental, que ocorre em matas altas e úmi
das, de cabeça e peito negros no macho e esverdeados
na fêmea, dorso marrom e abdome amarelo-vivo

9. Instituto de Matemática e Estatística I Aplanar terras para
cultivo

. 9

10. Redução de televisão I (Fr_) Vinho de cor vermelho
-clara

11. (Bíblia) Quarto filho de Davi ao qual pretendeu suceder,
tendo porém sido morto por Salomão

12. A atriz norte-americana Cameron, de "As Panteras" I De
aspecto desagradável (fem.)

13. Ousadia, coragem I Não mais em atividade.

VERTICAIS
1. Os três reis que, segundo o Evangelho, foram a Belém,

guiados por uma estrela, para adorar Jesus I Espécie de
omelete Que, além dos ovos, leite etc., recebe recheio

2. Elemento químico de símbolo Ag / Regular convenien
temente

3. Alimento preparado com a polpa do abacate / Esvoaçar
4. suspensão temporária das atividades do legislativo e do

judiciário / O comendador italiano Ferrari (1898-1988)
5. Certa palmeira amazônica I Povo indígena que habitava o

México antes da conquista espanhola
6. Notas do Tesouro Nacional/Instrumento para desenhar

em madeira, couro etc., constituído por uma ponta me-
.

tálica que se mantém incandescente
.

7. UquidO usado na limpeza de metais I Doença degene
rativa do fígado, em muitos casos ligada ao consumo
excessivo de álcool

8. Plantas cultivadas pelas madeiras, por frutos consumi
dos localmente, como ornamentais e, também para ex
tração de fibra têxtil (o linho) I O fim da .. _ espécie

9. Que tem o gosto parecido com o da água do mar / Dis
tensão física e psíquica_

á 014

AMANHÃ
MíN: 120C
MÁX: 240C

.
s

SABADO
MíN: 13°C
MÁX: 220C

� �.

DOMINGO
MíN: 10°C
MÁX: 19°C

Aproveite
o clima!

Amanhã,há
chances da
chuva voltar!

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h19: 1,5m
.17h15: 1,7m
• Baixamar
• 9h38: Om
• 21 h08: O,2m

_Itajal
• Preamar
• 2h57: 1m
• 15h29: 1,1m
• Baixamar
• 10h04: Om
• 19h25: O,5m

Florianópolis
• Preamar
·15h54: 1,1m
• 22h04: O,8m
• Baixamar_
• 10h11: O,1m
• 19h21: O,6m

ImbHuba
• Preamar
• 1h39: O,6m
• 15h11: O,6m
• Baixamar
• 9h19: -O,1m
• 22h04: Om

Tábua
das marés

2 73 5 94
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E obras
Já demos o toque, mas não custa lembrar: fechado
para reformas, o Sacramentum Pub só volta a abrir
na próxima quinta-feira, dia 12. Segue então o regime ...

DIEGO JARSCHEL

Também na Festa à Fantasia, o "Capitão"
Jefferson Bonatti, reforço na segurança do evento ..

/
................................. :

.

Agora é festa
O Clube Atlético Baependi repaginou um dos ícones

da agenda. Agora, a tradicional escolha da Rainha dos
Estudantes passa a acontecer na Festa de Férias, e não mais
no Baile de Férias. O evento deste ano está marcado para
dia 14. A substituição das bandas de outrora chega com
cinco DJs no line-up, entre eles o fera Carlos Fuse.

DIEGO JARSCHEL

DIEGO JARSCHEL "Hey, you": Thiago Mattos
conferindo o andamento da

balada na The Living
..............................................................................

A dupla Live Delu, outra das estrelas J
. ,

da agenda do club TheWay ........
..

'

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

Lanchinhos
Opção nova na Reinaldo, abriu bem defronte à Extreme

Premium uma filial da franquiaVininha. A cadeia de

restaurantes trabalha com o formato de mini-sanduíches.

Sabe aqueles sandubinhas de uma bocada, geralmente
servidos em coquetéis? Essa é a especialidade deles. Um

lanche simples e descomplicado. Vale conferir.

estou
ouvindo
Haddaway
- WhatIs
Lovel

CibeleDeretti,
20 anos, artesã

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

.......
SuyanHotz
e Shelsya
Splitter
rJ.gUraDdo
à caráter
na "Festa à
Fantasia"
do London

Pub, último
sábado

ii
O sexo é uma casa

estranha: amaioria
das pessoasfaz
fila para entrar e,
quando consegue,

.

se apressa em sau:

Poucos sentam e

tomam um chá.
Gustavo Gitti

"

Sábado de luta
Está chegando enfim o dia de um dos combates de
MMA mais esperados dos últimos tempos. Você já
sabe onde pode curtir com a galera a luta de Silva
vs Sonnen? Points que confirmaram a exibição em

seus telões: Cachaçaria Água Doce, Arriba Mexican
Bar eVilla Restaurante e Choperia. E para quem
estava no dilema entre a balada com Dazaranha e a

luta, o club TheWay pensou na situação. Também
terá telões transmitindo o combate.

Lama, banana e agito
Se liguem! Hoje começa a bagunça em Corupá com,
a ga edição do Bananalama. Agenda para todos os

gostos. Vai do eletrônico ao vanerão sem ressabios.
Nos destaques, tem a mega tendamontada junto ao

pessoal da Green Beats e o show com Detonautas,
nesta sexta. Confira a agenda completa, na capa do
caderno Mix, nessa edição.

I

i Agenda
H
." ,

°t
li 0J� a, IlQIe, 'i'" '

• 22h - Música aoVivo / Apresentação de Maíky eMaurÍcid
Local: CachaçariaÁguaDoce "ti7 3371 8942

• 22h - Quinta Sertaneja / Música ao vivo com Pablo Portes
Local: London Pub 147 3055 0065

,

CQNTATOSeOUTRASOpÇÕES:ArribaMexicanBar-337111601ConfrariadoChurrasco-32751449/ EspaçoOca-337091601 TheüvingRestaurante- 33764822/loncIonPub-30550065/
CachaçariaAguaDoce- 3371 8942/Ucoleria - 30540855 1MadalenaChoppeCozinha-305530591MovingUp-99666691/MrBeef-9608 2166/Patuá Music- 30550064/

RoomMusic&Arts-9654 1373 /SaaamentUl:nPub- 883215�4(lheWayaub- 8433 0083 /UpperAoor - 96444767 /Villà RestauranteeChoperia- 3275 1277
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3370-3242

C$J'3/ "'oi",

Labcratortc
Lenzi

Moa Gonçalves
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UPPER DONNA
'ParaMulheru1Jeciclicltul

Vai ser show
Segundofontesfidedignas a nova casa de eventos que se instalaráno antigo Complexo F12, com o objetivo demovimentarfestas de
casamento, batizado, convenções, aniversários e outros shows busi
ness, será coisa de primeiro mundo. O trio de bacanas que coman
dará o pedaço, não vai economizar nadinha no quesito conforto.
Seguindo o tradicionalmote: quem viver, verá.

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Domini Pizzaria.
Uma das melhores

pizzas da região.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje vem lá de

Corupá. Trata-se do boa gente
Luiz Hack. Ele acompanha a

coluna todos os dias para ficar

super antenado nas notícias da

região. Valeu mesmo!

Pilates
O casalAilso e Cecília

.

Kamer Schvamback, Gatos
&Atos, também aderiu ao
condicionamento físico através
do pilates. Estão cada diamelhor.

Caraguâ Auto Elite
A escolha perfeito

Empório
das Pedras
Pelo meu iPhone tenho
recebido vários elogios
do Empório das Pedras,
comandado pelo casal do
bem, Osvaldo e Celoni Kruger.
A casa, além de receber uma

repaginação, foi recheada de
mercadoria. Bola branca.

DNULGAÇÃO

,

,.
FEIJOADA O empresário musical Jonatas
Maw-ício (centro) com a dupla sertaneja

Brmto & Dionatas, que comanda, sábado, a feijoada
do pessoal da Enfermagem do Jangada

,

A empresária Janice lIafermann Breithaupt
'"

e a capa da revista Nossa, edição de jullio

.,

Ultimo dia
Aos menos avisados fica
a dica que os partidos
precisam entregar hoje as

atas das convenções ao TRE.

Portanto, será um dia de
muita correria. Em alguns
casos, até de desespero.

Alnor em alta
Continua em alta o romance

do advogado Eduardo Fogaça
e Rafaela. Cada vez mais e

mais apaixonados. Esse, com
certeza, vai dar em casamento.

Sorry!
Pelo meu fio vermelho

fiquei sabendo que aminha

queridíssima amigaMárcia
Rozza estaria tiririca da vida
com este colunista. Ela não
concorda com uma declaração
registrada na coluna da
semana passada. Teria até
consultado um advogado.
Migaaa... Só fiz um comentário

que circula na urbe sorriso.
Nada demais. Adoro você.

moagoncalves@netuno.com.br

Em alta
o deputado estadual
Carlinhos Chiodini, segundo
um site de política, foi
considerado o 5° melhor

parlamentar de Santa
Catarina em 2012.

Dá�lhe, Ratinho
Alguém pode me dizer quem é

aquela garota que estaria grávida?
Seu ex-namorado já descobriu
que não é dele e a:menina se

desesperou, pois nem mesmo

ela sabe quem é o pai do bebê.
Poxa! Está virando moda. Agora, é
esperar o menino nascer e meter

teste de DNA nos "suspeitos".

Em baixa
os responsáveis
pela revitalização do

estacionamento da Scar,
simplesmente abandonaram
a obra inacabada.

E daí?
A atriz Malu Mader declarou ao Kibe
Loko que faz a própria sobrancelha. E as

potências globais perdendo tempo com
a crise política na Síria. Que coisa, não?

BELAS GabrieUa Kauling
e Kamila MontibeUer posam
para coluna, na The Living

�.-'...,

\
't,,�
��
:;lft�,'l

Rua Barão do Rio Branco. 41 - Ceniro
11me (41) 3311-2662

VENDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA Bisturi
o meu queridíssimo amigo, o
cabeleireiro Tey Pinho também baixou
o bisturi. O famoso coiffeur deu uma

repaginada total no corpitcho.

Niver
A aniversariante

especial de hoje é a

querida Denise Cristina
Nogueira Salves
Moreira. Mil vivas!

Destaque
Sempre feliz e de bem com

a vida está o casal amigo
Leodomar e Catarina Lopes,
um dos mais queridos das
nossas rodas.Valeu amigos!

Tel.: (47) 3376-3915
E-mail: �ompras1@gªstrotop.com.br

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

• No sábado, a partir
:

das 11h, rola na Igreja
Evangélica Luterana, da
Ilha da Figueira, a Feijoada
Universitária. A dupla
sertalJiej�.lJruno &Dionatam "

comanda á musicalidade.
.

.

A promoção é da turma
.j

do curso 5° semestre de
Enfermagem do Jangada.

OViniMedeiros, de
Blu1nfj!'flflu,fecha parceria

"Mattos" �. 'l}ai �e
. vo l};a TheWay."

raacasa!

.

• O Lojão São Luiz, da
querida-Kâtia, recheou as
prateleih com produtos.

, tesen

ri.No próximo dia 14 de

julho, no aristocrático
Baependi, acontece o

tradicional Baile de Férias,
com a escolha da Rainha 'dos

EstU;dal1ites de Iaraguâ.
.. , '/

ii' I. ; '. ' ',i /'. I,il' I

.Inaugurou hoje no
ShoppingBreithaupt,
a UpperDonna. Loja

. especializada em moda

feminina.

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

BRA é Bradesêo. Patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

.

PATROCI NADOR OFICIAL

�20J6
Bradesco r ,00
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Em recente crônica, falei sobre a adoção do de ouvirum livro enquanto fazemos exercícios

audiolivro pormuitos leitores sem proble- físicos, enquanto viajamos, enquanto esperamos

mas visuais. Pela comodidade de consumir alguma coisa, tem o seu preço.
literatura enquanto fazemos coisas como dirigir, Pelo que pude observar, nos sites de
caminhar, etc., ouvir livros vai se tornando cada vendas de livrarias que oferecem o audiolivro,
vezmais popular, pois tempo é uma coisa que não é muito fácil achar títulos que custem

não temos sobrando. menos de R$ 20. Amédia é de R$ 20 e R$ 40,

ES 1141 QUINTA-FEIRA,5 DE JULHO DE 2012

Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

Não entrei em detalhes, mas a verdade é que
esse é um nicho interessante para as grandes
editoras, que já têm, amaioria delas, um de

partamento que cuida só de audiolivros, assim
como algumas já estão dedicando esforços e
investimentos também ao livro eletrônico.

Então estamos percebendo que é um

grande negócio, pois mais e mais títulos estão
sendo disponibilizados, novas editoras espe
cializadas nestamodalidade de publicação es

tão surgindo e novos empregos, também, pois
o uso da voz não é mais exclusivo do rádio, da
televisão, das dublagens.

A gravação de audiolivros está se tornando

um grande filão para atores e locutores, que
agora descobrem também ummercado em

ascensão para a narração e interpretação vocal
na literatura.

Àprimeira vista, pensamos logo que o

audiolivro, obra literária gravada em CD deveria

sermais barata que o livro impresso, mas parece
não ser bem assim. O fato de ser necessáriauma

oumais pessoas com experiência no ramos para
lerem as obras literárias, mantém o custo ou

pode até tornar o preço delemaior do que o pre
ço do livro tradicional de papel. Então o conforto

Crônica

Audíolívros

mas há livros mais caros, como os há na apre

sentação impressa.

Ao contrário do que poderíamos pensar,
há muitas editoras oferecendo o produto.
Editoras conhecidas pelo formato tradicional,
como a Saraiva, como a Casa Publicadora e

,

outras. E editoras especializadas no audio
livro, como Universidade Falada, Plugme,
Audiolivro, Livro Falante, Nossa Cultura, Livro
Sonoro, Universo dós Livros, Audiojus, que
oferecem seus livros em sites como da Sarai

va' do Submarino, da Americanas, etc.
Não encontramos, é claro, todos os títulos

publicados em papel ou e-book também em

audiolivro. Mas já temos uma bom acervo em

oferta. Os clássicos brasileiros e portugueses,
como José deAlencar,Visconde de Taunay, Aluí-

ovelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R'

Bruno e Tati chamam Gil para ajudá-los a conversar com Jáqui. William

tenta confortar Marlene. Clara tem uma nova visão de sua vida passada e

descobre que Rodrigo se chamava Salvador. Elisa critica Clara e Rodrigo
não gosta. Gil é rígido ao falar com Jáqui e afirma que ela precisa procurar
um tratamento. Laís e Julinho são encontrados. Elisa tenta disfarçar a raiva

quando Miriam chega. Fernando se enfurece ao saber que Miriam foi para a

fazenda. Clara tropeça e cai desmaiada dentro de uma gruta. Divina aprova

que Valdirene flerte com Ribamar. Marlene e Teresa estranhaa: as críticas

de Laís a Julinho. Miriam e Rodrigo procuram um lugar para se abrigar da
chuva. Priscila sai com Kléber. Gabriel e Gabi vão para a fazenda. Rodrigo e

Miriam encontram Clara.

CREIAS DE CIIIlRME • GLOBO· 19R

No capítulo 070, nesta quinta- feira, OS de julho - Chayene e Socor

ro conseguem convencer as Empreguetes de que estão brigadas. Sandro
se mostra para Eloy e Penha fica constrangida. As Empreguetes ganham o

público de Chayene e deixam a cantora irritada. Inácio treina Dinha. Sandro

sonha com o dinheiro que Penha ganhará. O público não deixa as Empregue
tes saírem do palco e Chayene se revolta. Conrado humilha Elano e o manda

revisar um processo para sair com os amigos. Chayene chama as Empre
guetes novamente ao palco, e elas acabam fazendo figuração no show. Lygia
piora e deixa Alejandro e Liara preocupados. Penha fica angustiada ao saber

do estado da amiga e avisa a Elano.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
No capítulo 88, nesta quinta-feira,OS de julho - Ivana implora para Max

ficar, mas ele está irredutível. Paloma faz um escândalo na igreja e impede o

casamento de Alexia e Cadinho. Iran não consegue acalmar Jorginho e liga
para Débora. Max avisa a todos que deixará a mansão. Cadinho discute com

Paloma. Leleco e Tufão torcem para que Ivana se divorcie de Max. Carminha

comenta com Nina que Rita pode estar por trás da partida de Max. Olenka

cuida de Silas e Darkson. Roni conta para Diógenes que vai se casar com

Suelen. Darkson dá um presente para Tessália. Max liga para Nina e lhe

passa seu novo endereço. Carminha se prepara para encontrar Nilo e Nina
desconfia. Débora consola Jorginho. Carminha oferece um anel de diaman
tes para Nilo em troca do paradeiro de Rita. Nina vai ao encontro de Max e

consegue sua confissão sobre a parceria com Carminha.

mmsCARAS-RECORD-22R
Novais dá um tiro na fechadura para que Eliza consiga entrar no quarto.

Otávio (Martini) decide assumir que não é Martim Salles. Ele começa a contar

sua história e Eliza se descontrola. Os dois começam a entrar em um jogo que
envolve suas identidades e partem para a transa. Valéria se sente um pouco
deslocada na festa de Gino. Edu sai para encontrar outra moça e deixa Luma e

Tônia sozinhas. Régis e Letícia quase transam, mas ela desiste. Caio e Manuela

chegam da viagem, muito cansados. Eneida começa a jogar indiretas e Manuela
se incomoda. Ela decide ir embora e Caio vai atrás. O pai de Luciana decide

levar Manuela para outro local. Edu beija sua companhia feminina durante o

encontro. Luma aparece e atrapalha tudo. Caio deixa Manuela dormir em seu

iate. Ela volta para casa e não encontra Eneida. Maria tenta fugir da clínica, mas
Décio não permite. O médico parece delirar e ela se assusta. A Zezé sai de casa

para comprar algumas coisas que utilizará para a festa de Zezinho. Calpúrnia diz

para seu patrão que está ficando difícil se manter muda.

* o resumo dos capítulOS é de responsabilidade das emissoras.

A grandes editoras têm,
na maioria delas, um

departamento que cuida
só de audiolivros.

Clique do leitor

zio deAzevedo,ManuelAntonio deAlmeida, Eça
de Queiroz, Machado deAssis e outros podem
ser encontrados em alto e bom som.Assim

como alguns clássicos universais, como He

mingway, Tolstói, Dostoievski, Cervantes, Júlio
Veme e outros. Autores contemporâneos como

Moacyr Scliar, Lya Luft, Laurentino Gomes,

MaríliaGabriela, JorgeAmado, Talita Rebouças,
Rubens Paiva, Luiz FernandoVeríssimo e Clarice

Lispector, por que não? - também já podem ser

ouvidos. Além de alguns outros, é claro.
Alguns best sellers também podem ser

, encontrados no formato de áudio, como I'A Ci

dade do Sol", por exemplo.Vimos que os livros

técnicos, de autoajuda, religiosos e romances

são os mais numerosos, mas também há os

livros didáticos, de história, infantis e pouca

coisa, muito pouca coisa mesmo de poesia.
Há, também, audiolivros gratuitos, na rede,

como os oferecidos pela EditoraUniversidade
Falada, por exemplo. Ela disponibiliza down
load a custo zero de clássicos como obras de

Machado deAssis, Aluizio de Azevedo, Casimi
ro de Abreu e outros.

Nos Estados Unidos, desde a década pas
sada o audiolivro é um sucesso. No Brasil, está

começando a cair no gosto de alguns leitores.
A tendência é crescer essa preferência, já que
a falta de tempo é ummal crônico e o audioli

vro vem trazer a oportunidade de dividirmos

o tempo que teríamos para ouvirmúsica com

a literatura. Tomara que não percamos, com

isso, o contato com a palavra escrita.

Se você fotografou algo interessante e quer compartilhar conosco,
envie sua foto para contato@beatrizsasse.com.br.

BEATRIZ SASSE

Enquanto a temperatura. quente não satisfaz quem gosta do inverno,
o clima tem brindado a região do Vale do Itapocu com belos dias de sol

e céu limpo. Avista acima é do Morro daAntena,Morro doMeio e Pico

Jaraguá, a partir do viaduto doMannes, em Guaramirim
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5/7
Adam O. Pchoeidt
Aelton M. Menslin
Alinor O. Bortolini
Ardenta Martini
Bruna Motta
Caio A. Kanchen
Cesar A. Mezzemo
Daniel J. Fonseca
Daniel Raimundo
Emir Franzoi
Evaldo Fodi
Fabiana Ap. Ribeiro

Fortunato de Almeida
Gisela Zehnder
Guinélia Panstein
IIdemar Bartel

Ingo P. Robl
Jaine Stefan Spredeman
Jean C. Fodi
Jéssica Bianchini
Jéssica Paganelli
Johnny R. Minei
Jonni Gneipel
José Dário Siqueira Junior
Joyce Dayane Venancio

Juanita Maier
Karl Heinz Janssen
Keila C. Lotito
Leontino José de Oliveira
Lucileide Ap. Bonkowski
Marcia Walz
Maria de L. D. de Souza
Maria G. Junkes
Marileia Massaneiro
Marlise Utpadel
Mauricio J. Vieira

Miguel Carvalho
Mikaela Eskelsen

Mikaela Konel
Nelci Antunes de Andrade
Osnildo Bruch
Rafaela Cunha
Roseli Ignowski Meier
Rosmari N. Wenhoss
Rozanete Greiner
Sandro Etman
Vaimor Ehmke
Vanderlei R.R Santos
Viviane Schuck

www.ocorreiodopovo.com.br

Aos<Vivos'� Agora·
Chico Cesar

,
" ,_ 1,1,,,, ,II ,r,

Em 1994, Chico Cesar

lançou o GD IAos Vivos�!,
regi�tro de um show em

Sãà Paulo, quase um
"

demo, Duas músicas
entraram num CD que
veio encartado numa
revista de equipamento '

e instrumentos musicais,
efMama''África virúú Ul1l'

sucesso. O,disGO "Aos I,',

vivos" virou um sucesso,

quase todas faixas
estouraram. Chico Cesar,
é um sucesso até hoje.

, 1\osVivos foi regraeadoma
ín:teg�a e ao vivo por Chico
Cesar, no Teatro Fecap, em
setembro do ano passado,
em São Paulo. Tem a

,

participação'd�Dahi
Black {a quem GhiG0 Cesar

GPl1hece praticamente
cle�ae 'que"nas'ceu.'Da�r;j�
filho de Tetê Espínd0lah
,Agrava�ão de agor�,

v.:

cHega às lojasCom seló'Ha

Bíscoito fino. e
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SEU ADIY\\RAOoR
.

:€CReTO.
.

Cinema
JARAGUÁ DO SUL· SHOPPING BREITHAUPT

• Arcoíris 1
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h, 15h50, 17h40, 19h30,
21h20
• Arcoíris 2
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h, 15h50, 17h40, 19h30

(sábado, domingo e quarta)
o

• Prometheus (Lego) - 14h, 16h30, 19h, 21 h30 (sexta,
segunda, terça, quarta e quinta); 21 h30 (sábado e

domingo)
• Arcoíris 3
• Madagascar 3 - Dub, - 13h50, 15h40, 17h30
• Sombras da Noite - Lego - 19h20 21 h30

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub, -13h30, 15h40, 17h50,
20h, 22h
• GNC 2
• A Era do Gelo 4 - Dub, -13h,15h, 17h, 19h, 21h

GNC 3
• E Aí, Comeu? - Nacional -19h40 21 h45
• Madagascar 3: Os Procurados (3D)- Dub, -13h15
15h2017h35

OINVILLE GARTEN SHOPPING
GNC 1

A Era do Gelo 4 (3D)- Dubo -13h10, 15h15, 17h40,
19h50,22h
GNC 2

Madagascar 3: os Procurados- Dub, -13h30, 15h30,
17h30, 19h30
Prometheus - Lego - 21 :30
GNC 3

E Aí, Comeu?- Nacional. -14h, 16h10, 18h45, 21h15
GNC 4
Sombras da Noite - Lego -14h15, 16h40, 19h10, 21h40
GNC 5

A Era do Gelo 4- Dubo -13h, 15h, 17h, 19h, 21 h
GNC 6

Madagascar 3: os Procurados (3D) 13h20,
15h40, 17h50, 20h
Prometheus (3D) - Lego - 21 h50

LUMENAU NORTE SHOPPING
CINÉPOLlS 1
Era do Gelo 4 (3D) - Duo. -13h40, 16hOO, 18h20,
20h40
CINÉPOLlS 2
Era �o Gelo 4 - Dubo -14hOO, 16h40, 19hOO, 21h10
CINEPOLlS 3
Era do Gelo 4 (3D) - Duo. - 12h20A 14h35 17h
19h20

' "

A Era,do Gelo 4 (3D) - Lego - 21 h50
CINEPOLlS 4
Para ?empre - Lego - 13h20, 15h40, 17h55, 20h20
CINEPOLlS 5 .

E aí, Comeu? - Nacional-12h45A 15h 17h15 19h35
22h10

' , , ,

clNÉPOLlS 6
Madagascar 3: Os Procurados - Dub. -12h10A,
14h20, 16h30
Somb!as da Noite - Lego - 18h45, 21h30
CINEPOLlS 7
Madagascar 3: Os Procurados (3D)- Dubo - 13h,
15h15, 17h30, 19h45D

• Prometheus (3D)- Dub, - 22hOOD
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 20h30E

* A - Somente sábado (30) e domingo (1/7), D - Exceto

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7), E - Somente

terça (3/7), quarta (4/7) e quinta (5/7)

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10, 15h10, 17h30,
19h40, 21h40
• GNC2
• Madagascar 3: Os Procurados (3D) - Dub, - 13h30,
15h40,17h45,20h

• Prometheus (3D) - Lego - 22h
• GNC3
• Madagascar 3: Os Procurados - Dub. - 13h20, 15h20
,17h20, 19h20

• Prometheus - Lego - 21 h15
• GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub, -13h, 15h, 17h,19h, 21h
• GNC5
• Sombras da Noite - Lego -14h10, 16h30, 19h30, 21h50
• SALA VIP
• E Aí, Comeu? - Dub, - 13h45, 20h10
• Para Sempre - Lego -15h50, 18h, 22h10

Em "E aí, comeu?'; o recém separado, Fernan
do (BrunoMazzeo) não se conforma com o

fracasso de seu casamento com Vitória (Tainâ
Muller), enquanto seu amigo Honório (Marcos
Palmeira), um jornalista machão casado com

Leila (Dira Paes), não para de desconfiar que
a esposa está traindo ele. Também amigo da

dupla, Afonsinho (Emilio Orciollo Netto) sonha
em ser um escritor de sucesso, tira onda de in

telectual e se relaciona com prostitutas. Juntos;
eles vão debater e descobrir qual é o papel deles
nesse mundo povoado por mulheres, sejam elas

interesses amorosos ou não.

Estreia "Na Moral"
com Pedro Bial

o novo programa de Pedro Bial, UNa
Moral", estreia hoje e o primeiro episódio
terá como tema a ditadura do politicamen
te correto. Para o debate, o apresentador re
ceberá a atriz, humorista e psicólogaMaria
Paula, o jornalistaAntônio Carlos Queiroz e
o filósofo e professor Luiz Felipe Pondé. O
cantorAlexandre Pires será o DJ convidado
da noite. O UNa Moral" irá ao ar sempre às

quintas-feiras, depois de Gabriela.

Justin Bieber falta à
própria formatura
Iustín Bieber não apareceu em sua ce

rimônia de formatura da escola, no dia
28. Na ocasião, ele receberia um diploma
como parte da turma de 2012 de escola
católica secundária St. Michael, em sua

Stratford natal, Ontário, no Canadá.Apesar
de não ter aparecido pessoalmente na ce

rimônia, o nome do astro teen foi incluído
no programa. Aparentemente, o astro fez
cursos através de processo de e-leamíng,

Enlm ersas especulações 80 re traição,
a esposa de ZezéDiCamargo,Zilu, resolveu se
explicarpublicamente. "Estamos em uma fase
mais aberta do nosso casamento, tudo é novo

para nós.A opinião pública não entende, mas não
me preocupo com nada além do bem daminha

,; famílía" diz.Morando emMiami,Zilu,garante que ,I

ainda gosta domarido e Zezé está livrepara ficarcom
'

elaquando quiser. Ela também tem essa liberdade.

Após polêmica,
Junior Lima rebate
Junior Lima usou oTwitter para desaba

far sobre o show qu� fez namadrugada des
sa segunda, em Recife. O artista não gostou
nada das notícias que circularam sobre
a falta de público na apresentação. "Tem
uma parte da imprensa que tem prazer em

estragar o trampa dos outros! Depois nego
vem falar que a galera foi embora porque
não tava gostando? Com aquela tempesta
de e equipamento em curto?", escreveu.

Programa de Fátima
tem falha e vaza áudio

Lutando para se estabelecer na audi

ência' o "Encontro com Fátima Bernar

des" deixou vazar namanhã de terça-feira
o áudio da apresentadora. Em uma troca

de bloco, quando o estúdio já estava às

escuras, o microfone permaneceu aberto
e foi possível ouvir comentários de Fáti
ma. Apresentado como uma das grandes
apostas da Globo para potencializar o

Ibope, o programa enfrenta dificuldades.

,

rosc

ÁRIES
No ambiente de trabalho, ajude quem precisar e
exponha suas ideias. Faça uma surpresa à pessoa
amada: isso dará um colorido a mais para a paixão. Se
ama alguém em segredo, crie uma situação inesperada
para vocês conversarem. Cor: verde-claro.

TOURO

Troque experiências e opiniões com os seus colegas.
Evite oonfrontos com quem partilha o seu dia a dia.
Converse com o pessoal de casa, principalmente com
os mais jovens. Aposte na força do diálogo para estreitar
os laços de paixão. Cor: branco.

II GÊMEOS
Na carreira, aproveite as oportunidades que surgirem.
Terá pouca paciência com colegas que reproduzem
sempre as mesmas opiniões. Deixe-se levar pelas
emoções na vida amorosa. Se deseja fisgar um
coração, pense menos e sinta mais. Cor: cinza.

CÂNCER
Procure equilibrar suas finanças. Se quiser ter êxito
nessa empreitada, conte com a colaboração dos seus
familiares. Despesas extras não são recomendadas.
Antes de tomar uma medida drástica na união, reflita
sobre prós e contras. Cor: vermelho.

lEÃo
Para evitar mal-entendidos na profissão, use as
palavras certas ao conversar com colegas. Faça o
mesmo no seu lar: mostre seus pontos de vista sem dar

margem a questionamentos. Na paixão, modere seu
tom de voz para não arranjar confusão. Cor: bege.

nn VIRGEM

11.f No trabalho, concentre-se em suas atividades diárias

para não precisar refazê-Ias. Em casa, resolva as

pendências conversando com todos os que moram com

você. A dois, escute e entenda bem antes de dar uma

resposta ou pode magoar o par. Cor: creme.

.o, UBRA
-- Reveja suas ideias antes de colocá-Ias em prática

Mantenha o foco em suas atividades profissionais
e evite se distrair com conversas improdutivas ou
fofocas. No relacionamento amoroso, preste atenção
naquilo que sua cara-metade diz. Cor: lilás.

m ESCORPIÃO
II L. No emprego, ouça com atenção as ideias dos outros,

não descarte nenhuma antes de entendê-Ia Em casa,
mantenha a tranquilidade com os parentes e tudo sairá
bem. No romance, o clima é de paz e de harmonia no

contato com sua cara-metade. Cor: preto.

.. '" SAGITÁRIO
)(..

-

Use sua criatividade ao desenvolver atividades
cotidianas. Se colocar a cabeça para funcionar, boas
ideias vão surgir. Não deixe as obrigações domésticas
em segundo plano. A dois, uma longa conversa tende a
esclarecer mal-entendidos. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO .

.

F Sua vida financeira merece uma atenção especial
neste dia Talvez seja necessário reorganizar seus
gastos e começar um pé-de-meia No trabalho, boas
ideias podem aumentar seus rendimentos. Nos
assuntos do coração, abra-se ao diálogo. Cor: creme.

� AQUÁRIO
� No ambiente profissional, demonstre sinceridade e

tenha clareza nas suas palavras para resolver mal
entendidos. Não tente impor seus pensamentos aos
demais. No amor, ouça com atenção o que sua cara
metade tem a dizer e aja com sutileza. Cor: verde.

'I PEIXES
TI Antes de tomar alguma decisão profissional, ouça

o que seus colegas têm a dizer. Procure não entrar
em confronto com eles ou anumará uma discussão
desnecessária Brinque mais, criando um ambiente
descontraído e de paz na união. Cor: laranja.
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Alexandra

envia
foto dos

'caipirinhas'
Felipe,de
cinco anos,
e Mwilo,
de quatro
meses, no

maior clima
de São João

Marlete
"

Krischanski

parabeniza o noivo
Fabricio Cabral.

No dia 10, ele
comemora mais
um aniversário.

Ela deseja saúde,
felicidades e que
possam festejar

jW1tOS por muito
tempo. Uma união

de muito amor,
como tem sido os

últimos 11 anos

Diogo e Mará Grabl comemoram
três anos de ilamoro, no dia 3

Em homenagem aos Bombeiros, os alW10S do l°ano
da Escola São José, de Corupá, e a professora
Catiana Adler fofant visitar à corpora,ão. A

turmina foi bem recebida pelos socorristas. Eles
explicaram o funcionamento da corporação

Thalís Luana da Campos
comemora 16 anos hoje.
Ela recebe o carinho dos

pais Francisco e Silmara

Campos. Parabéns!

Os ami.gQs da Secretaria
de Educaç� de

Corupá parabenizam
Sirlene Maria Morais,
Coordenadora de

Educação Ambiental.
Ele comemorou

aniversário no dia 10.
Felicidades e sucesso!

Gustavo Salvador

completou oito anos, no

dia 2. Os pais Charles
e Aucionete e as irmãs
Amanda e Manuela

desejam muita saúde "e
felicidades

·

: "

Google anuncia 'morte'
de cinco serviços

o Google anunciou na

terça-feira o encerramento de
vários serviços. O mais famoso
deles é o iGoogle, ferramenta
de personalização da página
inicial do usuário, que sairá do
ar em lo de novembro de 2013.

O gigante de buscas ale

gou que a evolução da in
ternet foi "desgastada com o

passar do tempo" e a chegada
de aplicativos personaliza
dos para o navegador Chro
me e o sistema operacional
para dispositivos móveis An-

droid. Ambos os recursos são
da empresa americana.

Também serão retirados do
ar a ferramenta de chat para
sites chamada de Google Talk
Chatback, o Google Mini, o

Symbian SearchApp e o Google
Video, site de ármazenamento

do vídeo que foi ultrapassado
pelo YouTube. Os itens entram
para a lista de produtos enterra
dos, caso deWave, Buzz e Goo

gle Labs. Desde novembro do
ano passado;'a empresa já des
continuoumais de 30 serviços.

",,,",,,
__ ,,,_,,

__,,, ,,-,,'''''''-''�'--'''-''-'--·''DiVõLGÃÇÃO'"-"-"1
r+:

\
\
\

II
I

Mini iPad \
terá 7,85 \
polegadas \

"

\
e chegará \em \
outubro \

t"

A Apple deve apresentar
em outubro uma versão pe
quena do iPad - com tela de
7,85 polegadas - de acordo
com' uma matéria publicada"
na segunda-feira pelo jornal
americano lnternational Bu
siness Times. A versão menor"

será divulgada com a próxima
geração do tablet da Apple,
que terá 9,7 polegadas, como
todos os modelos anteriores.
O IBTimes cita a empresa de
análise de mercado Pacific
Crest como fonte da notícia.

O iPad de tamanho alter
nativo é visto como uma res

posta da Apple aos concor

rentes. Enquanto nenhum
tablet com cerca de 10 po
legadas conseguiu rivalizar
com o iPad, os aparelhos
com aproximadamente 7 po
legadas têm conquistado a

atenção dos consumidores. A
Amazon vendeu 4milhões de
unidades de seu Kindle Fire,
que tem precisamente 7 pq
legadas, apenas em dezem-

t bro .do ano passado. - e até

ipad

conquistou alguns clientes
daApple.

Agora, mais um compe
tidor de peso resolveu en

trar nesse mercado: o Google
anunciou o primeiro tablet
com suaprópriamarca - o Ne
xus 7, de, claro, 7 polegadas.

O preço do Nexus 7 e do
Kindle Fire também é pensa
do para atrair os consumido
res da Apple: os gadgets cus

tam 199 dólares, enquanto" a
versão com menos armaze

namento do Novo iPad cus

ta 499 dólares. A resposta da

Apple também levará o preço
dos concorrentes em consi

deração. A Pacitic Crest acre
dita que o iPad mini custará
299 dólares.

Steve Iobs era contrário
à fabricação de uma versão,
menor do iPad em diversas
ocasiões. "Acreditamos que
uma tela de 7 polegadas seja
pequena demais para que o

ftw "
, so are possa se expressar ,

disse Iobs em 2010, antes do

lançamento do iPad 2.
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Passagem da rua Francisco IlruSchka com a Carlos Tribes é considera perigosa

São Luís

Cruzamento desrespeitado
FOTOS: MARCELE GOUCHE

Moradores do bairro pedem sinaleira

no entroncamento de vias movimentadas

mar Antônio Ariotti, disse que
foram encaminhados para a

prefeitura cerca de quatro ofí
, 1\ dona de casa Maria Apa_. cios. Os documentos pedem a

firecida Moraes, 55 anos, já instalação de uma lombada física
perdeu as contas de quantas . ou fiscalização eletrônica, mas o

vezes saiu assustada de casa, problema ainda não foi resolvido.
devido ao estouro de batidas no Ariotti explica que a princi
cruzamento da rua Francisco pal preocupação está no grande
Hruschka com a Carlos Tribes, movimento da rua no horário
no bairro São Luís. Ela iamenta que os alunos saem da Escola
a situação, e explica que a so- Municipal Renato Pradi. Ele

lução seria a instalação de um explica que há placas no local,
sinaleiro. "Foram vários aciden - mas que os motoristas não res

tes aqui em frente", reforça. peitam e acabam não dando a

Há três meses, ela lembra preferência. "Acredito que uma

que uma colisão envolvendo sinalização mais eficiente seria
três carros abriu uni buraco no mais respeitada. Os motoristas
muro de sua residência. Teve não têm atenção nas placas.
o prejuízo de cerca de R$ 300 Por isso não sabem qual é a rua

para arrumar. preferencial", relata o presidente.
Maria Aparecida mora no O comerciante Ido Steves,

bairro há quatro anos, e conta 57 anos, mora na região há cin
que o movimento intenso da co anos, e também sofre com

rua é o principal motivo dos o problema. Ele conta que os

a_:identes. lias que mais sofrem acidentes são frequentes na re- O secretário de Trânsito e

sao os motociclistas. Já vi díver- gião, e que se preocupa com a Transportes, Marcia Roberto

sos .saírem de perna quebrada segurança da filha e a neta. As Ribas, explica que. a prefeítu
aqm nesse cruzamento", afirma. duas estudam na Escola Renato ra tem conhecimento do pro-

Essa situação dos aciden - Pradi, que fica no bairro, e vol-
.

blema no cruzamento, e que a

tes de trânsito motivou a co- tam a pé para casa. Para Steves, preocupação maior é com os

munidade a cobrar melhorias. a rua deveria ter lombadas físi- alunos daEscolaRenato Pradi.
O presidente da Associação cas, para que o motorista seja Segundo ele, está em análise
de Morado�es do bairro, Alei- obrigado a reduzir a velocidade. a viabilidade da implantação

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

PREJUÍZO Maria-Aparecida mostra o local

onde o carro entrou e destruiu o muro

Prefeitura avalia

propostas demelhorias
de faixas elevadas no entron

camento.das vias. O secretário

explica que o objetivo é de en
fatizar o respeito pela faixa de

segurança. Ele conta que a rua

Francisco Hruschka está cheia
de lombadas, e que os moto

ristas deveriam prestar mais

atenção na sinalização.

Problema

Córrego causa _

alagamentos
No bairro São Luís, os dias

de chuvas causam preocupa
ção. O aposentado Paulo Anto
nio Sousa, 72 anos, reclama das
enchentes causadas pelo córre
go atrás da casa onde mora. Ele
conta que os moradores locais
sofrem frequentemente com

alagamentos da região. "0 cór

rego transborda toda vez que
chove", afirma o aposentado.

Ele lembra que a última en

chente' foi no início do ano pas
sado, quando teve que levantar
todos osmóveis de casa, inclusi
ve os freezers da sorveteria que
era dono. A água chegou a meio
metro dentro da: casa, e ele só
não perdeu os móveis, porque
se preveniu. "Empilhamos tijo
los na altura de 50 centímetros e

colocamos os equipamentos em
cima", lembra o morador.

O presidente da Associação
de Moradores, AlcimarAntônio
Ariotti, 42 anos, conta que a si

tuação é antiga e atinge os mo

radores da rua João Franzner e

Levinus Krause. Ariotti explica
que já foram feitas reuniões
com o secretário de Obras da
Prefeitura para a instalação de

galerias no local, mas ela não

foi realizada.

Segundo o secretário de

Obras, Odimir Lescowicz, a so

lução para os alagamentos na

região seria O alargamento do
rio e a construção de pontes
maiores. Ainda não há previsão I

para essas ações. Em relação à

instalação de uma galeria, o se

cretário conta que esse processo
não resolveriao problema, pois
as galerias são pequenas e não

suportariam a vazão das águas.

Empilhamos
tijolos na altura
de 50 centímetros
e colocamos os

equipamentos em cima.

Paulo Antonio Sousa,
72 anos, aposentado
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Ponto de Vista
Cristiano Mahfud

Watzko, escritor

Muitas vezes ouvimos pes
soas questionando sobre a

existência de Deus, Alá, Manitu,
.

ou como queira chamar, ou de
uma força superior, que está de

alguma forma cuidando e zelan

do por nós.
Quero partilhar com os leito

res, uma história que nos mostra

de umamaneira simples e singe
la que este Ser ou força superior
existe.

Um dia comum como qual
quer outro, Lucas foi cortar seu

cabelo e sua barba. Durante o

corte, ele e o barbeiro conversa

ram sobre várias coisas, e certo

momento, o barbeiro resolveu fa
zer um comentário sobre a notí

cia do jornal referente a meninos

abandonados, e disse:
- Como o senhor pode ver, es

tes meninos abandonados mos

tram que Deus não existe.
Lucas questionou: "Como"?
Então o barbeiro falou: "O se

nhor não lê jornais? Existem tan

tas pessoas sofrendo, crianças

Não complique
abandonadas, crimes de diver

sos tipos. Se Deus existisse, não
haveria sofrimento".

Lucas pensou, mas 'resolveu
não rebater. Então, assim que o

barbeiro terminou o serviço, ele
pagou e saiu. Porém, logo que
colocou os pés na' rua, viu um

mendigo, com barba de vários

dias, e longos cabelos soltos. En
tão, olhou de volta para o barbei
ro e disse:

- Sabe de uma coísa? Barbei
ros não existem.

- Como não existem? Eu es

tou aqui, e sou barbeiro.
Lucas insistiu: "Não existem.

Porque se existissem, não have

ria pessoas com barba tão gran
de, e cabelos relaxados como o

que vi agora a pouco".
- Posso garantir que os bar

beiros existem. Porém.: este ho
mem nunca veio até aqui.

E Lucas então falou:
- Exatamente! Deus também

existe. O que acontece é que as

pessoas não vão até Ele. Se o

buscarem, podem ser mais soli

dários' e com isso haveriamenos

miséria no mundo. Deus existe e

é a fonte de toda vida e da felici

dade verdadeira.

Busque ser solidário, pois terá
paz no seu coração e poderá le

var paz ao próximo, e assim terá

felicidade para você e dará felici
dade ao seu próximo .:

Para encerrar, vou contar uma

piada que li certa vez. O detetive

mais famoso da Inglaterra, Sir.

Sherlock Holmes e seu ajudante
Dr. Watson resolveram ir acam

par. Então foram para as monta-.
nhas. Chegando lá, montaram a

barraca, fizeram uma refeição e

depois dormiram. Após algumas
horas, Holmes acorda e chama
seu amigo:

- Meu caroWatson, olhe para
cima e diga-me o que vê.

Watson responde:
- Vejo milhares e milhares de

estrelas!

Holmes, pergunta:
- E o que isso significa?

.
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Apontamento: 213430/2012 Sacado: ALEXANDRE RICARDO SCHWARZ Ende

reço: RUA ANO BOM 3069 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: LUCAS DU

TRAME Portador: - Espécie: DMl- N°Titulo: 0117009 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 211,48 Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$23,46 .

Descrição dos valores: Valor do título: R$ 120,00 - Juros: R$ 0,36 Emolumentos:

R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 53,82

Apontamento: 214048/2012 Sacado: CLEUSAGODOY Endereço: RI 04 154 - Iara

guá do Sul-SC - CEP: 89266-360 Credor: IDEAL PISOSACAB lTDAME Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: 19919 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 144,36
Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$23,45 Descrição dos valores:

Valor do título:R$ 81,00 - Juros: R$ 0,35Emolumentos:R$ll,60 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 25,7l

Apontamento: 213971/2012 Sacado: CORUPA MAQUINAS DE COSTURA - ME

Endereço: RUA JORGE lACERDA 125 SAlA 2 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Credor: f)NASSESSORIAEMPRESARIAL LDA Portador: METALNORI'E INDUS

TRIA Espécie: DMl- N°Titulo: 1OO7813B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
443,87 Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$23,92 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 354,30 - Juros: R$ 0,82 Emolumentos:R$ll,60 - Publi

cação edital: R$ zaro Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 214050/2012 Sacado: JARAGUA CARGO lTDA Endereço: RUA
GUSTAVO FRIEDEMANN 61 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-190 Credor:

VENTUS PNEUS LIDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 8961.1/4 - Moti

vo: falta de pagamento Valor: R$ 670,79 Data para pagamento: 05 de julho de

2012Valor R$32,82 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 607,50 - Juros: R$
9,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$16,27

Apontamento: 214017/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS LIDA Endereço: RUA
ERWINO MENEGOTTI 1460 SL 02.- CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89254-000 Credor: TECNOFILMES INDUSTRIA E COMERCIO DE FlLM Porta

dor: - Espécie: DMl - N° Titulo: 5891/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.101,78 Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$45,90 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 4.023,85 - Juros: R$ 22,80 Emolumentos:R$ll,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214038/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lTDA Endereço: RUA
ERWINO MENEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89254-000 Credor: TECNOFILMES INDUSTRIA E COMERCIO DE FlLM Porta

dor: - Espécie: DMl - N° Titulo: 5928/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.152,76 Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$26,38 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.094,35 - Juros: R$ 3,28 Emolumentos: R$ll,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 213985/2012 Sacado: LC EMBA1ÀGENS LIDA EPP Endereço:
RUA ERWINO MENEGOTTI 1460 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cre

dor: LINKCOML!MPE EXP lTDA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 59614-
7/12 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 13.503,34 Data para pagamento: 05
de julho de 2012ValorR$76,68Descrição dos valores: Valor do título: R$13.396,19
- Juros: R$53,58Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 2i3989/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS LIDA EPP Endereço:
RUAERWINO MENEGOTTI 1460 SAlA02 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-

000 Credor: EIXO BRASIL COMERCIO INTERNACIONALLIDA Portador: - Es
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pécie: DMl- N° Titulo: 330lA - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 22.966,27
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Valor do título: R$ 22.8�9,37 - Juros: R$ 53,33 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27
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FRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl
- N°Titulo: 0208933002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 333,39 Data para

. pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$24,63 Descrição dos valores: Valor do'
título: R$ 270,48 - Juros: R$ 1,53 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 24,08

Apontamento: 214002/2012 Sacado: NATAliA KANIS MORBIS Endereço:
RUA HERCIUO ANACLETO GARCiA LOTE 443 - SANTO ANTONIO - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EM

PREENDIMENT Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 0191014011 -ly1otivo:
falta de pagamento Valor: R$ 214,37 Data para pagamento: 05 de julho de

2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 139,64 - Juros:
R$ 0,79 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 213956/2012 Sacado: PRESTADORADESERVEMALVDEMA En

dereço: RUA BERNARDINO BRESSANI 187 FUNDOS - Iaraguá do Sul-SC - CEP:

89265-747Credor:ERNErEXINDUSTRIAECOMERCIOLIDA Portador: - Espé
cie:DMl- N°Titulo: 13673/00 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 587,15Data

para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$25,00 Descrição dos valores: Valor.
do título: R$ 520,00 - Juros: R$ 1,90Emolumentos:R$I1,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 27,95
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Apontamento: 214049/2012 Sacado: JOEL PEIERSON LIDA Endereço: RUA
OlAVO BIlAC 33 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-160Credor: SHOPINGCOM

CER MAT DE CONSTR Portador: - Espécie: DMl - N°Titulo: 19273/6 - Moti

vo: falta de pagamento Valor: R$ 375,68 Data para pagamento: 05 de julho de

2012Valor R$24,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 316,06 - Juros: R$
1,36 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 20,96

.

Apontamento: 213996/2012 Sacado: JOSE CARWS CAUS RIBEffiO Endereço:
RUA JORGEVERBINEN, LOTE 11 - ESTRADA NOVA - JARAGU�DO SUL-SC -

CEP: 89254-372 Credor: INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMÍ'REENDIMENT
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0171459022 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 242,04Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$24,15 Descri

ção dos valores: Valordo título: R$ 186,67 - Juros: R$1,05Emolumentos: R$ 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 214013/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS LrDA Endereço: RUA
ERWINO MENEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89254-000 Credor: TECNOFILMES INDUSTRIA E COMERCIO DE FlLM Porta

dor: - Espécie: DMl - N° Titulo: 5945/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
4.853,41 Data para pagamento: 05 de julho de 2012Valor R$46,97 Descrição dos

valores: Valor do título: R$ 4.774,41 - Juros: R$ 23,87Emolumentos: R$11,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83

Apontamento: 214015/2012 Sacado: LC EMBAlAGENS lTDA' Endereço: RUA
ERWINO MENEGOTTI 1460 SL 02 - CENTRO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP:

89254-000 Credor: TECNOFILMES INDUSTRIA E COMERCIO DE FILM Porta

dor: - Espécie: DMl- N° Titulo: 5891/B - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
4.092,39 Data para pagamento: 05 de julho de 2012ValorR$36,51 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.023,85 - Juros: R$13,41 Emolumentos:R$ll,60 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,83
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Não complique as coisas

simples. Na maioria das vezes,

temos tendência de considerar

as coisas mais ditíceis do que.
elas realmente são.

Watson pensa um pouco, e

então diz:

Bem, astronomicamen

te, significa que há milhares e

milhares de galáxias e, poten
cialmente, bilhões de planetas.
Astrologicamente observo que
Saturno está em Leão e teremos

um dia de sorte. Já, temporal
mente deduzo que são aproxi
madamente 3h35min pela altu

ra em que se encontra a Estrela

Polar. Teologicamente, posso ver

que Deus é todo poderoso e so-

mos pequenos e meteorologica
mente, suspeito que teremos um
lindo dia. Correto?

Holmes fica um minuto cala

do e então brada: - Watson, seu
idiota! Significa que alguém rou

bou nossa barraca!
Nãó complique as coisas sim

ples. Namaioria das vezes, temos
tendência de considerar as coi

sas mais difíceis do que elas real

mente são. Por isso, simplifique.
E com certeza, sua vida serámais

proveitosa.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N°. 16/2012 - PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°. 89/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa de empresa especializada para plantio de mudas

de árvores em passeios públicos (calçadas) das seguintes ruas: Erich Froehner, 3

de outubro, Jorge Lacerda, Florianópolis, Palmeiras, Duque de Caxias e Acre, neste

Município de Schroeder /SC, conforme memorial descritivo, conforme ANEXO VIII -

TERMO REFERÊNCIA e ANEXO IX - MENORIAL DESCRITIVO, deste instrumento

convocatório. Recebimento dos.Envelopes e Credenciamento até: 23 de julho de

2012 às 8h45.
Abertura do Processo: 23 de julho de 2012 às 9h.

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

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

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

segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax

(Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 05 de julho de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

o UmUEJO DO POVO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MP investiga casos em Iaraguá .

. EDUARDO MONTECINO

-

Menina foi parar em um

abrigo na Capital, após
denúncia de que ela não
vivia com os pais biológicos

JA����P� ��.� ..... .... ..... ... . ...

Débora Remor

Uma jaraguaense completa hoje quatro me

ses e,mesmo tendo passado por duas famí
lias, ainda não se sabe qual o futuro da menina.

Desde a semana passada, a criança vive em um

abrigo, em Florianópolis. Ela está no olho do fu
racão de um caso de adoção irregular.
a promotor da Vara da Infância da Co

marca .de Iaraguã do Sul, Rafael Meira Luz,
protocolou na última terça-feira uma ação
para investigar o caso. Os pais biológicos e

um homem, com quem ameninamorava até

dias atrás, são os réus do processo, que corre

em segredo de Justiça.
A ação possui dois pedidos diversos. Um

deles é pela retirada da guarda da criança dos

pais biológicos, os quais entregaram amenina

para um homem que vive em Florianópolis.
A criança nasceu no Hospital e Maternidade
Jaraguá. "Já que a mãe entregou a filha, o MP
entende que ela não tem condições de criar
essa criança", afirmou o promotor.
a outro pedido quer anulidade do registro de

nascimentodamenina.Comquatrodias devida,
a criança ganhou a Certidão de Nascimento no
Cartório de Guaramirim. Ela foi registrada no

nome damãe biológica e no nome do homem,
que a levouparamorar com ele em Florianópo
lis. Luz disse acreditar na existência de indicio
de crime por parte do homem que foi indica-·
do como pai da criança no registro do cartório.
a promotor explica que o artigo 242 do Códi

go Penal pune, com dois a seis anos de prisão,
quem registraruma criança que não é seu filho.
O homem que ficou com a menina pode ser

enquadrado no artigo 299, que trata sobre fal
sidade ideológica. "Entendemos que existe in
dício de irregularidade por parte do registrador,
pois ele não confirmou os nomes dos pais bio
lógicos na Declaração de Nascido Vivo, emitida
no hospital, e registrou outro nome como pai da
criança", acrescentou o promotor.

Seguindo registros, o MP descobriu que a

criança fez o teste do pezinho, 15 dias atrás,
na Capital. As Comarcas de Iaraguã, Guara
�irim, São José e Florianópolis trabalham
Juntas para proteger a menina.

Na semana passada, foi feito um pedido de
busca e apreensão, "como uma ação cautelar,
resguardando a segurança da criança, que foi
levada para um abrigo". Ele encaminhou ainda
umpedido para que o caso seja julgado em Iara
guá e que amenina seja trazidapara cá. As duas
famílias podem ficar sem a guarda da criança.

A reportagem procurou o advogado de

�m dos envolvidos, mas ele não quis se iden
tificar e nem se manifestar, pois o processo
corre em segredo de Justiça.

...

PROMOTORIAPUBLICA Promotor Rafael Meira Luz abriu ação contra os suspeitos pelo crime

Tática usada é forjar o registro do nascimento
A "adoção direta" está mudan

do de tática, segundo avaliação
do . promotor da Infância de Ia
raguá do Sul, Rafael Meira Luz.

Ele explica que ao invés de tentar

regularizar, depois de anos; uma
situação de adoção de fato, como
era feito antigamente, os interes
sados acionam amigos e conheci
dos para encontrar uma gestante
disposta a entregar o filho.

No último dia 28, uma denún

cia anônima levou a outro caso

semelhante de adoção irregular.
A criança envolvida também está

no abrigá esperando por decisão

judicial. Um homem, que não

tinha ligação sanguínea com o

recém - nascido, tentou fazer a

Certidão de Nascimento acompa
nhado da mãe biológica. O cartó

rio fez o alerta quando suspeitou
.

da irregularidade no nome dos

pais. "Essa é uma nova vertente

da adoção irregular na região", ex
plica o promotor da Infância, Ra
fael Meira Luz.

Ele conta que antigamente
a família interessada na adoção
não se envolvia com a documen-

tação, vivia com a criança e só de

pois de muitos anos entrava com

um pedido de reconhecimento de

guarda. "Eles acham que quando
já existem os vínculos afetivos, a

adoção é garantida. Mas eu tenho
me pronunciado contra justa
mente para combater essa prática
de adoção irregular".

Na última segunda-feira, pe
rante o juiz, o homem que queria
registrar a filha em Iaraguá do Sul
desistiu de' ficar com a criança e

a mãe pediu a guarda da menina
de volta. "Agora eu não acredito

que nenhuma das duas famílias
deve ficar com a criança. Não é
um brinquedo para jogar dessa

forma", salienta.
A rede que tenta interromper

esse hábito de adoções irregula
res está se reforçando. A preocu

pação inicial, que era apenas do
Ministério Público, hoje já envolve
funcionários de hospitais e posto�
de saúde e chega a cartórios e cre

ches. "Todo o sistema de proteção
à criança está agido em conjunto
para acabar com as adoções irre
gulares", confirma Luz.

. SERVIÇO
"Adotar legalmente não é di

fícil e nem demorado para o po
der judiciário", defende o pro
motor da Infância Rafael Luz.
Ele explica que entre a entrega
dos documentos no fórum e a

sentença de que o candidato é

apto leva de dois a seis meses.

O que mais demora é encontrar
a criança no perfil desejado.

O Setor Psicossocial do Fó
rum realiza toda última sexta

feira do mês, às 17h30, uma

palestra de esclarecimento
às famílias. A atenção é dada

para quem está interessado em

adotar, como para os pais que
querem entregar os filhos. "Se a

mãe não pode cuidar do filho,
orientamos para que ela entre

gue ao processo de adoção sem

culpa. Nós não penalizamos e

nem julgamos essas famílias.

Queremos dar um acompanha
mento correto para as crian

ças", ressalta o promotor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na época, a
doação foi

notícia de jornal
e um dos

assuntos mais
comentados
na cidade.

-

AracyWinter
Schmidt, viúva do

primeiro doador
de órgãos de

Jaraguá

SAIJDADES A foto de
Guilherme Schmidt
ajuda a resgatar as
boas lembranças
convividas com
dona Aracy (D) e
a f"dha Margaret

FABIO MOREIRA

Solidariedade

Um exemplo de amor ao próximo
Primeira doação
de órgãos realizada
em Jaraguá do
Sul completa
hoje 30 anos

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzuttí

II

Meu pai estudou só até a

quarta série do primá
rio, mas se tivesse estudado
mais, certamente teria: sido um
engenheiro, cientista ou algo
assim. Era uma pessoa muito
criativa, curiosa. Queria sem

pre aprender, ajudava todo
mundo", diz Margaret, ao des
crever o pai Guilherme Sch
midt. Ele faleceu aos 49 anos,
derrubado por um câncer de

pele. O desejo dele sempre em
.

ajudar o próximo foi além da

vida: Guilherme foi o primeiro mentados na cidade", relembrou
doador de órgãos em Jaraguá dona Aracy. Algum tempo de
do Sul, há exatamente 30 anos. pois, os médicos que realizaram
Ele partiu no dia 5 de julho de a captação das córneas - Flávio
1982, em casa, junto da famí- Romani, atualmente morando
lia, no bairro Vila Lenzi. em Porto Alegre (RS), e Antô-

A esposa, AracyWinter Sch - nio Eduardo Menna Perez, que
midf contou que marido havia ainda tem consultório em Iara
comentado com o filho Ronal- guá do Sul, iniciaram uma cam

do, sobre a vontade de ser do- panha em favor da doação de
adoro Atendendo ao pedido, foi órgãos. Tanto a esposa, quanto
realizada a doação das duas" os filhos de Guilherme - Roseli,
córneas. Elas foram encami- "Ronaldo e Margaret - fizeram
nhadas para o Banco de Olhos suas carteirinhas de doadores e

de Joinville. Os receptores fo- as guardam até hoje.
ramo um homem, morador de O comerciante Guilherme
Florianópolis, e uma mulher, Schmidt, que trabalhou 19 anos
residente em Blumenau, ambos produzindo com muito capri
na faixa dos 30 e 40 anos. cho sorvetes e picolés artesa-

Duas pessoas que passa- nais, contando sempre com a

ram a enxergar, como resul- ajuda da esposa, deixouum belo
tado de um ato de amor e so- exemplo de amor ao próximo
lidariedade de alguém que para seus filhos e netos. "Émoti
fez o bem sem olhar a quem. vo de orgulho para nós", resume.
"Na época, a doação foi notícia Margaret, filha caçula, que tinha
de jornal e assunto dos mais co- 12 anos quando perdeu o pai.

.
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Quantidade de doações
. aumenta em [araguá

o Hospital São José de Ia

aguá do sul é a referência na

região em captação de órgãos.
e acordo com a coordenado

ra da Comissão Intrahospitalar
de Doação de Órgãos e Tecidos

para Transplantes (Cihdott)
do hospital, Daniela Bertolíno

Vieira, este ano já foram reali

zadas dez doações no municí

pio. A maioria de rins, fígado e

córneas. Em 2011, foram 12 do

ações. Atualmente, o São José

ocupa o segundo lugar no Esra
do em número de captações de

órgãos. Fica atrás, apenas, do

Hospital Santa Isabel, de Blu

rnenau. Hoje, a SC Transplantes
- Central de Captação, Notifica
ção e Distribuição de Órgãos e

Tecidos de Santa Catarina tem

emmédia 1,2 mil pacientes ne
cessitando de transplante.

Os órgãos que não são utili
zados aqui no Estado, seguem
para outras regiões do País,
principalmente Rio Grande do
Sul eParaná, pela proximidade.
Daniela Vieira informou que,
ainda este mês, o Hospital São

José dará início à captação de
córneas em pacientes com o

coração parado. Atualmente,
o procedimento é realizado
apenas nos casos de morte

encefálica, por uma equipe da
Central de Transplantes. Dois
profissionais já foram treina
dos e qualificados para reali
zar o trabalho.

A coordenadora do Cihdott
comentou que a f-alta de conhe
cimento ainda leva muitas fa
mílias a serem contra a doação
de órgãos. "Estamos sempre
procurando orientar ·e escla
.rccer as pessoas a respeito do
assunto, através de ações como
palestras em fábricas e faculda
des", contou Daniela.

O médico Antônio Eduar
do Menna Perez acredita que
algumas pessoas ainda têm
receio' em ser doadoras. "É
preciso que sejam informados
sobre todo o processo e en

tendam que esta ação não traz
resulta em problema, pelo
contrário, vai ajudar alguém a

viver, é um ato de amor".

Prioridade para emergências
Embora haja pacientes na

fila aguardando transplante
há mais de ano, a prioridade
número um são as chama
das emergências zero, em que
o paciente precisa do órgão
de imediato, como quando
ocorre falência dos rins, por

exemplo. Nestas situações,
pacientes que não estão em

estado crítico, mas que podem
esperar mais tempo, ficam em

segundo plano. A outra. prio
ridade são as crianças, que
são favorecidas. quando há

disponíbilidade de doadores.

Agilidade é
essencial

Após certificada amorte encefá
lica e autorizada a coleta, tem início
uma corrida contra o tempo para
que os pacientes na fila de espera
recebam os órgãos.

Na maioria dos casos, a retirada
dos órgãos tem que ser feita antes da
parada cardíaca. Apenas as córne

as, ossos e rins podem ser coletados

apóso coração parar, São 24 horas de
espera no máximo para o pâncreas e

o fígado, e 48 horas para os rins.
As córneas podem serutilizadas em

até sete dias. A situação- é mais crítica
com pulmões e o coração, que preci
sam estarno novo corpo em, nomáxi

mo, seishoras. "Como coração e ospul
mões, a agilidade é essencial, e tanto o

órgão quanto o paciente precisam es-
. tarprontos para a cirurgia em cerca de

quatro horas, caso contrário, a doação .

está perdida", explica Daniela Vieira.
No caso de rins ou de fígado, é possível

,
fazer a doação em vida.

Nosso organismo tem dois rins e

pode ficar sem um deles. Já no caso

do fígado, o transplante em vida en

volve retirar uma parte do órgão, que
pode se regenerar, e continua funcio
nando mesmo com a parte faltando.

•

Santa Catarina tem muitas riquezas.
A maior são as pessoas.

A terra dá oportunidades. O. catarinense vai lá e faz.
Faz de um pequeno Estado um grande exemplo para o

Brasil na economia, na cultura e na qualidade de vida.
Catarinense: você faz a riqueza do nosso Estado

..

Maior número de empregos com
carteira assinada por habitante.

,

10 Estado em qualidade de vida.

Maior banco público de sangue do Brasil.

.
.

Maior produtividade por área plantada do País.

o Governo de Santa Catarina incentiva ações que
beneficiam a todos. Conheça em: www.s.C.gov.br
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Já pensou em ter uma pele" unhas e cabelos bonitos com o

uso de apenas 1 cápsula ao dia? Com a cápsula da beleza é

possivelf A cápsula é um anti-aging de uso oral composta
pelosativos:ExsynutrimenteBioArct.
Obsynutrimenté uma formaestabilizadae concentradade
silício orgânico que atua no tecido conjuntivo,
reestruturando as fibrasde colágeno e elastina, resultando
na reestruturação e firmezada pele, dedentro para fora.Age
reduZin a flacidez 'e promovendo a firmeza da peJe,
também fortificaos cabelos e unhas..

O 8io Arel é um 'bioenergizante vla oral proveniente das

profundezas do mar Ártico, cuja composição é única, é

riquíssima em blostívos padronizados com potente efeito

anti radjcaisJivres.

Benefici sdaCáps a daBeleza!
·Pr. d çãoema utençãodecoJágenoeeJastina.
Atua de Íbr,ma benéfica sobre o e:nwlhedmento cutâneo

prematuro, sobre o processo de reno ação do tecido

'oonjuntivoe integr)dadedasunhasecabelos.
• Ajuda amanter a firmelal elasticidade e tonicidade da pele,

pois estimula a síntese das fibras de sustentação da pele,
tomando-amaisresistenteaoataque dos radicais livres.
• Ajuda a pele a recuperarsua capacidadede defesa natura"
afetada peja exposiçãoaos raios UVA-B e na retenção hídrica
dascélulas cutâneas.

Comoage:
• Pele: .Efeito Ilfting oral promove a elasticidade da pele e

ação "preenchedora" das rugas.
• Cabelos: Estimula a reposição de cabelos mais "espessos"
e resistentes. A presença de silício no bolbo capilar possui
açãoantiquedai fortaJecendoo fio de cabelo.
• Unhas: A estrutura da unha é formada por queratina, a

quaí se liga ao silíclo, conferindo dureza e estabilidade das

unhas. Fortalecee estimula o crescimento.
• cartilagem e Ossos: Prevenção de osteoporose e doenças
causadas pela descalcificação óssea, pois o silíciomantém a

densidade óssea, fortalecendo o depósito de cáíclc entre

outrosminerais.

Faça-nosumavisitaeconheçaestanovidade!

,

TEMOS ALCOOL GEL! Previna-se contra a gripe!
Ilíbl1i

MalltpulaçãQ� .rmwasMidlcall
r,mátofjQIDaS �t �Dhms

"

Faça revisões em seu veiculo regularmente.
www.vw.com.br. Promoções válidas até 05/07/2012 para veículos com pintura sólida e custo de frete incluso Gol Geração 4 Total Flex, 2 portas, ano modelo 12/13: à vista com redução de IPI a partir de
R$22.310,00. Fax 1.0 lotai Flex, ano modelo 12/13: a vista com redução de IPI a partir de R$�4.400,00. Fax 1.6, ano modelo 12/13. à vista com redução de IPI a partir de R$32.590,00. IOF, cadastro e despesas
de gravamemclusos na o.?eração ena CET. Despesas de registro eíetrõníco da operação nao Inclusas no cálculo da prestação e do CET. Consulte outras condições de financiamento na Caraguà Auto Elite.

Crédito sujeite a aprovaçao. Garantia de 3 anos para a �Inha 12/13� sem I!mlte de quilornetraqern, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80,000 km). É necessano, para a sua uttlizaçâc, o cumpnmente do plano de manutenção. Ouvidona: 080.0 701 2834, SAC, 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

0800 770 1935.

TECNOLOGIA ALEMÃ

GnIpoAuto 40� de credilMlic1ode; www.autoelite..com..br BANCO VOLKSWAGEN 47 3274 6000
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�

OEVi'ÍCULQS
�

RS
•

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeita
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