
"TEMOS CONDIÇÕES
DE RAR O OGO"

PIERO RAGAZZI

e intenção de voto, Idell
aposta na popularidade de
e nos votos de descontentes
a tríplice aliança para conseg
chegar ao segundo turno. A p
diz que a descentralização é u
conceito positivo, mas afirma
Luiz Henrique não conseguiu
o modelo funcionar na prátic
Aumentar a eficiência
do serviço público e

investir em ciência e

tecnologia estão entre
s bandeiras
a candidata.

Gripe Ajá não
causa tanto medo
Vacinação e medidas de higiene
impediram o vírus de circular na
região nos últimos meses.

Página 7

8R-280 é palco
de duas mortes
Acidente entre caminhão e

motocicleta às 22h45 de quinta
feira deixou o motociclista
Ronaldo Fabiani, 21 anos, sem
vida. Horas antes, o ciclista"
Osvaldo Marquardt, 51 anos,
morreu no hospital após bater
em caminhão na mesma rodovia.
Página 23
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História do Esporte

JoséAu
red a cao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
GERVÁSIO ZANGHELlNI

Uma famOia numeroSa

FOTOS DIVULGAÇÃO

lbino Zanghelini eMaria Floriani casaram no inicio do sécu -

I

.

lo passado e tiveram 17 filhos. Fixaram residência na locali
dade de Retorcida, hoje Nereu Ramos, bairro de Jaraguá do
Sul. Estabeleceram-se com uma casa comercial que atendia

quase todas as necessidades daquela região. Secos e molhados, far
mácia, implementos agrícolas, açougue e comércio exterior: exporta
ção de bananas e derivados de suínos.

Onda e Gervásio - surfando felizes há 58 anos

Atletismo
Nas Olimpíadas das Forças

Armadas, conquistou a medalha
de ouro no arremesso de peso, e
a medalha de prata no salto em

altura. Na caserna tornou-se um

atleta universal.

Alpinista
Adepto dos esportes de aven

tura, Gervásio escalou alguns dos
picos mais altos do sul do país.
Aos 66 anos escalou o Pico Para

ná, a montanha mais alta do sul
do país (1877m), sendo até hoje
o homemmais idoso a completar
esta façanha. Aos 70 anos esca-

10u o Morro da Igreja em Urubici
(Se), 1822 metros. Aos 84 anos

. continua enfrentando desafios.

Estrela Campeão do Torneio Eugênio Victor Schmõckel- Em pé da esq.p/dir.: Ismael,Cirilo, Schmõckel,
Osnir, Reginaldo, Humberto, Mário Menel, Toninho, Renato Tissi, Daniel Tissi e Leonardo Dias.

Agachados: Nike, Jaime Rocha, Gervásio Zanghelini,Valério, Dalmo, Caetano e Bibi

Rotadas
Cachoeiras

Até 1990, ninguém sabia ao

certo quantas cachoeiras ha
via no Parque Municipal do
Rio Novo, em Corupá. Gervásio
Zanghelini, Júlio Hupka, Wal
domiro Silva, Iuvenal Mokwa e

Padre João Heidemann empre
enderam uma expedição para
conferir o que realmente existia
na vala do Rio Novo. Em 26 de
fevereiro de 1990, os aventu

reiros desbravaram a Rota das
Cachoeiras. Mapearam e fo
ram denominando uma a uma

as 14 maravilhas da natureza:

Cachoeira do Suspiro; Cacho
eira da Banheira; Cachoeira
dos Três Patamares; Cachoeira
da Pousada do Café; Cachoei
ra do Repouso; Cachoeira do
Remanso Grande; as Cachoei
ras da Confluência; Cachoeira
das Corredeiras; Cachoeira do
Tombo; Cachoeira do Palmito;
Cachoeira da Surpresa; Cachoei
ra do Boqueirão e a Cachoeira de
Salto Grande. Esta com 125m de

queda livre.

Surfando há
58 anos

Gervásio casou com Onda

Nagel em 30 de agosto de 1952,
tem sete filhos: Airton, Almir (fa-,
lecido), Lucélia, Ivete, Ademir,
Amauri e Luciano. Comerciante

exportador de bananas, residiu
em Nereu Ramos, Alegrete (RS)
e Corupá onde mora até hoje.
Possui também uma tloricultu
ra. Como ele mesmo diz: 'sou o

maior surfista do mundo, casei
com a Onda e surfamos juntos e

felizes há 58 anos'.
.

". "

Futebol
Gervásio iniciou a carreira nas divisões de base do Estrela de Nereu

Ramos. Aos 17 anos ascendeu ao time principal. Centroavante de ofí
cio, de porte físico avantajado, rápido e oportunista, tinha o faro do gol.
Sempre estava no lugar certo e na hora certa. Possuía chute certeiro _e
potente, eramortal no jogo aéreo. Conquistou títulos de campeão pelo
Estrela e pelo Dom Pedro II de Corupá, O grande artilheiro "encerrou a

carreira aos 47 anos, ainda envergando a camisa número nove de titular.

Estrela de 1948 -

Em pé: Gervásio
Zanghelini, Valério
Grether, Augusto
Sarti, Zequinha, e
Alceu. Ajoelhados:
Albano Menel, Carlos

Borges e Gênio
. Mathedi - Sentados:
Guilherme Schiochet,

Venício Carlini e
Peruzinho

Gervásio campeão do Arremesso
do Peso na Olimpíada Militar das

• A •• , Forças Armadas-1947
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Por Giovanni Ramos, interino giova nni@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Política 3

Aprovadas novas escolas
�... governo federal confirmou a

liberação de mais de R$ 11 mi-
1hões para construção de duas

...... escolas de ensino médio com

cursos profissionalizantes em Jaraguá
do Sul. As unidades serão construídas
nos bairros São Luís e Santo Antônio

(foto) com custo de R$ 5,6 milhões
cada. Os projetos são parecerias entre

Prefeitura, que cedeu os terrenos, go
verno estadual, que cuidou da logística
e será responsável pela estrutura depois
de pronta, e governo federal, que en

trou com os recursos para construção.
Segundo a gerente de Educação da

SDR (Secretaria de Desenvolvimento
Regional), Deni Ratek, a expectativa é

que o processo licitatório esteja conclu
so e as obras tenham início até o final

�;,;; m�;;IM.!II 'Wh.�1
.

Nós combatemos
essa descentralização
porque ela não possui

resultados.
_ ANGELA AMIN (PP).

CANDIDATA A GOVERNADORA

Em cima do muro
A candidata Ideli Salvatti (PT)

parece mesmo disposta a: conse
guir votos de dissidentes do PMDB.
Apesar de algumas críticas ao atual
governo, a petista fica em cima do
muro e não se declara de oposição,
como fazAngelaAmin (PP). O slogan
''Afavor de SantaCatarina" escrachou
a posição intermediária. O PT 'sabe

que em várias cidades do Estado,
DEM e PMDB são rivais (como em

Jaraguá) e por issomuitos peemede
bistas vão desembarcar da campa
nha deRaimundo Colombo (DEM).

do ano. "Se tudo der certo, a burocracia
é resolvida em 90 dias. Depois, a em

presa vencedora terá rriais 30 dias para
começar os trabalhos", conta .

As duas obras deverão ser executadas
em até 15 meses é �s aulas poderão co

meçar ainda em 2012. Cada escola terá 12
salas de aula e oferecerá, além do ensino

médio, cursos pós-médio, conhecidos
como profissionalizantes. A escolha des
ses cursos será feita em 2011, segundo a

SDR, junto com a comunidade. "Vamos
consultar a população para saber quais
as maiores necessidades, para depois en
caminhar ao Conselho Estadual de Edu

cação, que faz a aprovação. É importante
lembrar que os cursos podem ser troca

dos depois de alguns anos, conforme de

sejo da região", comentaDeni.

PIERO RAGAZZI

PIERO RAGAZZI

l er
Apesar de ter votado contrá

rio à doação do terreno do bairro
Santo Antônio para escola, o ve
reador Lorival Demathê (PMDB)
comemorou a vinda dos recur

sos. Ele garante que votou contra
devido ao pedido da associação
de moradores, mas defende a

construção de uma unidade de
ensino médio na região. "Temos
que ver agora um local para la
zer dos moradores, já que a área
deles será usada para construção
da escola", comenta.

Cedup
Além das duas escolas em

Jaraguá do Sul, a SDR teve outra

boa notícia nesta semana. Foi
concluso o processo licitató
rio para as obras de construção
do Cedup (Centro de Educação
Profissional) de Guaramirim.
O nome da empresa vencedora
deve ser anunciado hoje. O Ce

dup também será feito através de
uma pareceria Prefeitura/Esta
do/União, com investimentos de
R$ 11 milhões. As obras devem

começar ainda este ano.

ais esco�arizados
o catarinense que vai as umas

em outubro estámais escolarizado
que em 2006. É o que revela dados
do TRE (Tribunal Regional Eleito
ral). O número de eleitores analfa
betos reduziu de 2,21% par� 1,99%
em comparação com a última

, eleição presidencial. Em compen
sação, o número de votantes com
ensino médio subiu: de 12,48% do
eleitorado, passou para 14,9%. Foi
registrado também melhora no

ensino superior. São 198 mil elei

tores, 48mil amais que em 2006.

Unidade
A estratégia de Angela Amin é

parecida, só que mirando o PSDB.
O caso mais claro é em Criciúma,
onde o prefeito tucano Clésio Sál
varo é rival de Eduardo Pinho Mo
reira (PMDB). E uma boa parte do
eleitoral de Angela é simpatizante
de José Serra (PSDB), o que ajuda
a aproximar as siglas. O desafio
de Raimundo Colombo (DEM) é
manter a tríplice aliança unida e

reduzir ao máximo as traições. O
que'não será tarefa fácil pelo que

,
tem se visto até agora.

SERRA EM se

EMPRÉSTIMO FÁCIL
Adquira agora mesmo um emp"éstimo rápido e seguro, sem
burocracia e sem comprovação de renda. Fazemos para
autônomos, assalariados, empresários. aposentados e'

pensionistas, parcelamos em até 180 meses, sendo que a

1 aparcela para 90 dias e mais .... você ainda escolhe a data para
pagamento e você poderá adquirír o seu cartão de eropréstmo.

Empréstimos de: H$ 5.000,00 à R$ 300.000,00

Atendimento: Segunda á sexta feira das-D9hOO às 17hOO

ligue agora mesmo e faça uma consulta sem compromisso,

(31) 3082-6684 I callcenterfacil@oi.com.br
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PIERO RAGAZZI

. O Correio do Povo: A candidata 'ficou os últimos OCP: Sobre descentralização, qual a opinião da
oito anos emBrasília.Por que decidiu trocar o Sena- candidata sobre adescentralização do atualgoverno
do pela candidatura ao governo? e o que deve ser feito nos próximos quatro anos.

,
Ideli Salvatti: Santa Catarina possui uma po-

_ '; I�:?+:\ R:aMd��,�,eJve como exemplo. O Ministé-

, ; tencialidade e urna situação tão diferençiadaem _. rio da Saúde recomenda três leitos para cadamil
; . .. � .. � ,��.

relação aos outros estados. qSenado para mim pessoas. Na Grande Florianópolis, o índice é de
Entre os pontos .... foium grande aprendizado e eu já cumpri o que 2,8. Na região Norte, é 1,3. Ou seja, a saúde não

Positivos .. ,eu .:
._ ,_

tinha que fazer por lá. Ajudei o Lula a governar e foi descentralizada. Os serviços públicos precí-

d-
. ;;.�,.,

. r v

,..
lutei para trazer recursos para o Estado. Eu de- sam estar distribuídos igualmente em todo o Es-

estaco a açao safio qual foi o senador que mais abriu portas tado, o que não acontece hoje.

do governador para ��nta Catarina, mais conseguiu benefícios
.

.

na União. OCP: Mas e as SDRs? Elas não continuam em

Luiz Henrique um governo petístat
oCP: Quais as prioridades, as principais pro- IS:' Fortalecer as regiões não é necessariamen-

. da S'ilveira postas dá candidata? .

'
te fazer secretarias regionais. As. universidades, por

(PMDB), como IS:Temostrês grandes eixos na campanha. Opri- exemplo. A Udesc só tem em Florianópolis, Lages e

meiro deles é que em Santa Catarina as coisas preci- Joinville, com alguns cursos isolados fora. Temos que
O grande agente,. sam funcionar.Amáquina do Estado, o serviço públi- ter campus em todas asmacro regiões.

O g rande
co precisa de melhorias. O cidadão precisa ser bem
atendido. Por exemplo, não bastam novas escolas, é _ OCP: A coligação a qual a senhora pertence,

protagon ista preciso que elas tenham qualidade. AFavor de Santa Catarina, está em terceiro lugar

do Estado.
o segundo é a modernização. Com o nosso

_

nas pesquisas. Quais as estratégias para chegar
potencial econômico, não ter um alto grau de ino- no segundo turno?
vação em ciência e tecnologia é um erro grave. O ' IS: Temos que trabalharmuito, mas temos a con-

, , Estado tem a obrigatoriedade constitucional de vícção que para começo de campanha nunca estive-
aplicar 2% neste setor, mas nunca ninguém cum- mos tão bem. Para quem nas outras eleições partia
priu. O terceiro é aquilo que é chamado de descen- com muito menos votos e chegou ou quase chegou

_ tralização. Nós queremos levar a ideia de fortaleci- no final... Em 2002, para o Senado, a boca de urna no
menta regional ao pé da letra. dia anterio�me colocava em quinto lugar.

"
Nós queremos
chegar ao

segundo turno e

não escolhemos
adversários.
Mas, se der
errado, vocês
conseguem
• •

Imaginara
gente pedindo
voto para o 251

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"
o Nelson
Goetten,

presidente do
PR� apresentou
onomedo
Bretzke.

Nem eu sabia
que ele era
filiado.
"

0-. ZJ a 29 ele julho -1911 às 22h3Omin
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OCP: Por que a campanha estadual
foca tanto na imagem da presidenciável
Dilma Rousseff (PT), se ela está bem atrás
do oposicionista José Serra (PSDB) nas

pesquisas no Estado?
r,

IS: Apesar de a Dilma estar atrás do Serra

aqui, ela tem muito mais intenção de votos

que a minha candidatura para o governo. O

governo Lula tem alta aprovação no Estado,
temos condições de virar o jogo.

OCP: Quais os pontos positivos e nega
tivos do atual governo estadual.

IS: Entre os pontos positivos, eu desta
co a ação do governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) como o grande agente, o
grande protagonista do Estado. A inicia
tiva da descentralização é boa, apesar de
algumas críticas.

A parte mais negativa é o Estado não
ter participado dos programas do governo
federal que deram certo. Um exemplo é o

Pronasci, na Segurança Pública. Fomos o

"
Nós queremos
levar a ideia de
fortalecimento

,

regional ao pé
da letra.

"

penúltimo Estado a assinar o convênio para
receber os recursos. O programa Segundo
Tempo, do Ministério do Esporte, a Secreta
ria de Estado de Educação não aderiu.

OCP: A candidatura do PT é de oposi
ção? Ou o slogan "A favor de Santa Catari
na" já pensa nos votos de dissidentes do
PMDB?

IS: Do PMDB, do PDT e até do PSDB. O

prefeito de Xanxerê é tucano e já aderiu a

nossa campanha.
-

OCP: Como foi feita a escolha do vice,
Guido Bretzke (PR), um candidato de Iara
guádo Sul?

IS: Desde que o PR aderiu à campanha,
já tínhamos a ideia de um vice do ramo em

presarial. O partido tinha vários empresários
filiados e a nossa ideia era alguém da região
Norte. O Udo Dõhler, de Joinville, declinou
porque tinha questões a resolver dentro da

empresa. Aí, o Nelson Goetten, presidente

Política 5

do PR, apresentou o nome do Bretzke. Nem
eu sabia que ele era filiado.

Depois que o PDT recusou e preferiu
ficar com a Angela (Amin), nós voltamos
a falar com o Bretzke e com o PR. Ligamos
no último dia, à noite. O nome dele é mui
to bem visto. É jovem, empreendedor, não.
possui rejeição no meio. Está agregando
bastante ao projeto.

OCP: Existe um contato com o PP de

AngelaAmin para uma troca de apoios no
segundo turno?

IS: Fizemos muitos cantatas com o pp.
Eles não quiserem se posicionar nacional
mente, pois estão de olho nos votos des
contentes com o PSDB. Não houve acordo
agora, mas pode ocorrer depois sim. Nós

queremos chegar ao segundo turno e não
escolhemos adversários. Mas, se der er

rado, vocês conseguem imaginar a gente
pedindo voto para o 25? Não. Já o PP é da
base aliada em Brasília.

PIERO RAGAZZI

• Declaração de bens
R$7 .138,40
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CHARGE

"

Fb,seUwtZ�E�R'QJEII'
fASEa1�A ? A M,�j..(A VAI BEM,

08R'6AOO! -

DOLEITOR·

·A força que temos!

Por
um instante passemos

a refletir sobre nossas vi
das. Vamos tentar visu
alizá-la de uma maneira

mais ampla. Vamos nos conectar
com o Universo - vamos olhar

por rápido momen
to para as estrelas

que estão bem dis
tantes - mas nem

por. isso deixam de
serem tão esplen
didas. Hoje com o

advento da ciência

podemos ter uma

ideia melhor do ta

manho do univer-
so e das inúmeras
belezas celestes que nos cercam.

Existem estrelas super gigantes,
estrelas azuis, estrelas vermelhas,
estrelas amarelas, enfim junta
mente com as nebulosas fazem do
cenário cosmo algo divino.

E nós o que somos realmen
te? Somos restos de material es
telar, nosso corpo é constituído

_

de partículas que se originaram
das estrelas moribundas. Somos
esse pó!!! Que poeticamente diz

_

" Pó fosse feito, ao pó voltarás".
No entanto há de observar que
temos algo que nos faz seres que
transcende a esse pó, esse agluti
nador material - esse algo a nos

dar ideias e atitudes, talentos e

sonhos que não vem da poeira
qSsWiÇA._ - 1�9!� !l-ª� __r�ªções in-

teligentes esperamos uma ação
inteligente e isso somos nós,
seres com inteligência, o que
não advém de um agrupamento
celular - mas tendo o princípio
inteligente na, obra divina. Deus

nos fez semelhan
tes não em pés e

mãos, ou cabelo, ou
rostos, mas em algo
que nos colocasse
na universalidade
dessa sua grande
criação e a isso en

tendemos serAlma.
É com a alma

"

" que rumamos para
o infinito, para a

eternidade, pois ela estará em

constante aprendizado e com ela

que chegaremos até Deus - Temos

força! Isso temos que ter emuita, se
somos parte do universo tão infini

to, temos a capacidade de sermos

seres voltados ao bem. Somos se

res capazes de ter sonhos maravi

lhosos, somos seres que podemos
amar, podemos perdoar, podemos
ser felizes, podemos ser inteligentes,
talentosos , podemos ser tudo que
nos coloque em sintonia com esse

arquiteto e construtor das mais fa
bulosas obras que podemos imagi
nar, desde uma partícula até megas
galáxias. E o preço para isso? É de

graça, basta querermos.

Edson Gomes, efegom@ya,hoo.Ç9ro.,I?r _

EDrTORIAL

Segurança e eleições
A

insatisfação do catarinense com a falta
de investimentos em segurança públi
ca - tema abordado por Angela Arnin

na entrevista de ontem no O Correio do
Povo - é, com certeza, ainda maior no Vale do

Itapocu. Nas últimas semanas, tanto o coman

dante da PolíciaMilitar, quanto
o delegado regional da Polí
cia Civil, foram categóricos ao

afirmar que falta pessoal. Falta
inclusive policiais para fazer o
trabalho de rotina, -o que dirá
de pesquisa e investigação. E o

resultado desta diminuição no

número de policias na região pode ser comprova
do através do aumento no número de furtos, tráfi
co de drogas, roubos e violência em geral.

É realmente lamentável também o que tem

acontecido com o Presídio Regional, que até

poucos anos atrás era referência em segurança e

ressocíalízação de presos. A falta de investimen
tos do Estado deixou o local superlotado, palco
para fugas e rebeliões. Fruto de um total descaso

das autoridades.
A Delegacia da Mulher e da Família é ou

tra prova disso. O espaço foi negociado em

janeiro, alugado em março, já foi todo refor
-mado e até agora continua de portas fechadas
sem previsão para o início do funcionamento.

Dependendo, segundo versão

oficial, de cabos de informá
tica. Isso porque a Delegacia
da M�lher é promessa de cin
co anos atrás. Quem procura
por atendimento no Ciretran
também pode facilmente
confirmar o esquecimento do

c

governo do Estado em relação às prioridades
dos moradores da região no que diz respeito à

segurança pública.
O voto é a maneira mais eficiente do eleitor

mostrar sua insatisfação. Colocar na balança o

que foi feito de bom e o que o governo, que fi
cou oito anos no poder, deixou de fazer pela
região, é tarefa de todos. OVale do Itapocume
rece muito mais.

-,.,

DOLErTOR

A punição sem educação

Esquecem ou

fingem que não

sabemquea
cidade cresceu,
o número de
veículos muito
mais ainda e que
a geometria das
ruas e avenidas
são as mesmas.

outras épocas, quando educar era cons

truir cidadania, a falha, o erro e as atitudes
erradas, especialmente numa criança, eram

......korrígídas com a punição da palmada. O
-

tempo passou, a população aumentou e os cos

tumes mudaram. E como mudaram! Porém, cada
pai e cada mãe sabem muito bem educar seus fi
lhos. O Estado não precisa interferir, exceto em

situações onde as crianças cor

rem riscos. Mas isso são outros

quinhentos, como diziam nos

sos queridos antepassados.
O foco atualmente é debater

outra situação, muito comum

hoje em dia. É preciso discutir
e encontrar melhores soluções
para uma situação muitas vezes

injusta: a indústria das multas de
trânsito. O que se percebe nos dias
atuais é uma voraz intenção pre
meditada de punir, punir e punir.
Porém punir com a força da arre

cadação. Há centenas de radares na
'capitalparanaense e namaioria das
cidades brasileiras com o propósito
evidente de arrecadar. Isso mesmo: arrecadar. Nada
de educativo. Os "entendidos" em sistema viário só

enxergam osponteiros das cifras. Não são capazes de
aceitar que há situações de risco, onde muitas vezes
se acelera para fugir de perigos e assaltos. Não propa
gam campanhas educativas em localidades vulne
ráveis. Não divulgam ações que possam envolver
as comunidades em mutirões de aprendizado. Só
querem as faturas pagas e o dinheiro em caixa. Os

"especialistas" do trânsito,muitas vezes com cane-

tas pesadas, mas nenhuma experiência técnica, só
elaboram as planilhas das previsões de arrecada

ção. Nada de prevenção. Esquecem ou fingem que
não sabem que a cidade cresceu, o número de veí
culosmuito mais ainda e que a geometria das ruas
e avenidas são as mesmas. É um fluxo exagerado
em locais estáticos. Não há milagres. Falta consci
ência e paciência de nossos gestores. Acham que

punir com multas vai melhorar a

educação no trânsito. Ora, ledo

engano. O próprio nome já diz:

educação significa educar com

ação. Enquanto tivermos as inten
ções obscuras das vultosas quan
tias nos cofres, originadas pelas
incontáveismultas, sobretudo em
épocas de eleições, não teremos

sucesso em melhorias. Se ainda

persistir essa demandamaldita de
recolher, vamos reagir e também
formar um mutirão do esclareci
mento. Vamos recolher também.
Recolher informações tais como:

para onde vai todo esse dinheiro

originado das multas? É bem pos
sível que uma auditoria séria nas arrecadações e

circunstâncias que asmesmas são elaboradas pos
sam responder a essa e tantas outras perguntas e

dúvidas. A população deve se unir sim, cobrar dos
representantes o destino dessa sangrenta e con

tundente mania de punir pelo bolso. Educação e

bom-senso são fundamentais e nós gostamos. Ho
nestidade com o dinheiro público, mais ainda.

"

WilmarMarçal, professoruniversitário
e ex-reitor da UEL./Paraná

No entanto há
de observar que
temos algo que
nos faz seres que
transcende a esse

pó, esse aglutinador
material.
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VírusH1N1 já não
causa tantomedo

PIERO RAGAZZI

Mistura de fatores positivos tem retraído a doença
JARAGUÁ DO SUL

PIERO RAGAZZI

Há um ano, os
catarinenses viviam
momentos de completa
aflição, expectativa e

cautela.

�... em nem imaginar o que

.....
a gripe A ainda reservava,
a população se defendia

_.. com máscaras, álcool em
gel, sabonetes e atenção. Se na
quela época as medidas pare
ciam não funcionar, agora, não
existem dúvidas de que sim,
elas fizeram e ainda fazem toda
a diferença.

Enquanto que entre julho
e agosto do ano passado, Iara
guá do Sul enfrentava o pico da

H1N1, em 2010, a situação não.
lembra em nada aqueles dias.
De janeiro até ontem, foram so

mente nove suspeitas, porém,
nenhuma delas confirmada.
Para completar o cenário de

tranquilidade, o município
também não possui registros
de óbitos datados destes úl
timos seis meses. Já no inver
no anterior, a cidade somou

quatro mortes entre os 177
pacientes comprovadamente
atingidos pelo vírus.

Conforme o gerente local de

Vigilância em Saúde, Walter Cla
vera, essa mudança só ocorreu

por causa de uma união de fato
res. O primeiro deles é a campa
nha nacional de vacinação, que
apenas em Jaraguá do Sul imu
nizou mais de 80 mil pessoas e,

assim, ajudou na proteção indi
vidual e coletiva.

Outra contribuição veio da

conscientização da comunidade
.

para a importância de ações bási
cas de higiene e também à aten

ção aos sintomas da gripe A. Por
fim, Clavera ainda cita o reforço
da rede pública nas orientações e

nas estratégias de enfrentamento
à enfermidade. Mesmo assim, ele
faz um alerta: 'a precaução não

pode cair no esquecimento. "Não
é um cuidado somente contra a

gripe, mas contra todas as doen

ças infectocontagiosas", afirma.

Reservatório do bairro Estrada Nova apresentou problemas na terça-feira

JARAGUÁ DO SUL
OS 14 bairros abastecidos pelo

R4 do Samae (Sistema Autônomo
deÁgua eEsgoto) aindapodem so

frer interrupções no fornecimento
durante esta quinta-feira. Após os

danos mecânicos verificados si
multaneamente nas duas bombas
instaladas no reservatório, o nível
de água armazenada não' chegou
nem perto da normalidade.

Ontem, por exemplo, mes

mo os equipamentos tendo tra

balhado durante a madrugada
inteira, o depósito amanheceu
com apenas 22% da capacidade
total. Assim, segundo o assessor

de Gestão Ambiental da autar

quia, Leocádio Neves e Silva, a

normalização deve ocorrer so

mente ao longo do dia de hoje.

Os pontos onde a situação fica
mais crítica estão nas localidades
de Jaraguá 84, Nereu Ramos e Ri
beirão Cavalo. Porém, o raciona
mento pode ocorrer também em

partes do'Amizade, Três Rios do
Norte, Santo Antonio, Três Rios
do Sul, Rau, Estrada Nova, Chico
de Paulo,Vila Lenzi, TifaMartins,
São Luís e Jaraguá 99.

O problema ganha proporções
significativas por causa da im

portância do reservatório para a

cidade. Tem sido através dele que
35% da população jaraguaense
recebe água. Como o município
não possui folga na produção de
água tratada, as duas bombas do
R4 funcionam ao mesmo tempo e

sem descanso. O ideal era manter
uma delas na reserva.

Vacinação dá proteção individual e diminui circulação do vírus no ar

ATENÇÃO! CUIDADOS BÁSICOS: t\ SUL

In8JJguração em 201l
RW,"\)

,Edital em breve
• Deixe os ambientes ventilados.
• Mantenha as superffcies
de uso coletivo limpas.

• Procure assistência médica

quando tiver sintomas da doença.
• Cubra a boca e o nariz ao tossir ou

espirrar e limpe as

mãos logo em seguida.
• Lave as mãos com água
e sabão frequentemente.

• Exercite-se.
• Alimente-se bem.

De acordo com Leocádio Ne
ves e Silva, assessor de Gestão
Ambiental do Samae, novos in
vestimentos não foram feito no

R4 porque, em 2011, toda a co

bertura dos reservatórios será
revista. A abrangência sofrerá

modificações quando a ETA Sul

(Estação de Tratamento), no

Garibaldi, ficar pronta. Ela au

mentará em 40% a produção de

água no município .

Além da ETA Sul, o Samae tam
bém trabalha na construção do RS.
O primeiro dos dois reservatórios,
que funcionarão nas proximida
des da Tifa Théilacker, deve ser

licitado nos próximos dias. A pre-,
visão é lançar o edital até o tér
mino de julho e inaugurar a obra
antes do fim do ano. O segundo
fica para 2011, pois depende da
Estação de Tratamento de Água
do Garibaldi para funcionar,

QUADRO DA H1Nl

2010 Casos confirmados Casos descartados Óbitos

'�'J�'��g'�'á'd'�'s�'i"""'���h'�'�"""""""'"············9·
.. · .. ··························· ..

······���·h·��······
• Microrregião nenhum 11 nenhum

._ Região Sul 243 1.116 12
• Brasil 675 4.838 84

• Kally Erdmann
kelly�o_relodopovo.com.br

Fonte: Gerência em Saúde de Iaraguã do Sul e microrregião e Ministério da Saúde,

_ _ .J)� d!lqqs_referellt���o Esta�9 pãq fO!� diyt!lg,!dos pelo.governo de Santa Catarina.
•

.. .. .J.
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Estudantes entram em férias e aproveitam o tempo livre para brincar e fazer amigos
JARAGUÁ DO SUL

A mochila fica de lado
agora. Lápis, canetas e o

cadernos só entram em
.

uso se for para pintar,
desenhar e se distrair.

A
tarefa do dia é brinca.r,e, é claro, aproveitar o,
merecido descanso. So
mente na rede munici-

paI de ensino entram em recesso

escolar, hoje, mais de 15mil estu
dantes. Eles retornam às salas de
aula quando o calendário marcar
dia dois de agosto. Na rede esta

dual, os alunos também entram

em férias hoje e retornam no dia
dois. Já os professores, que pas
sarão por capacitações, ganham
folga a partir do dia 26.

Eles deixam para trás.uma ro
tina regrada, com horários para'
cumprir e notas para alcançar e
agora se dedicam às brincadei-

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"

� "

Crianças deixam a mochila um pouco de lado e aproveitam a época mais esperada do ano para brincar

• GUARAMIRIM
• Período de férias para os alunos: ge 19 a 30/7
• Período de férias para os professores: de
23 a 3q;7. Desde o dia 19,0$ professores
participam de capacitação nas áreas de
inclusão digital e planejamento.

• SCHROEDER
• Período de férias para os alunos: de 19 a 30/7
• Período de férias para os professores: de 26 a

30FT." Nos,dias 22 e 23, os professores farão
.

cursos na área de gêst�o escplar, motivação na
, ç' edu'cação infanti'l e sobre'o Estatuto da

',"

o Criança e do Adolescente.

• CORUPÁ
• Período de férias para os alunos: de 19 a 30/7,
• Período de férias para os profe,ssores:

pe" 19 a �P,%7.,
' f,

I ,"' I ,IN '

• MASSARANDUBA
• Período de férias para os alunos: de 21 a 30/7
• Período de férias para os professores: de
26 a 30/07. Professores passam por cursos
na área da educação até o ,dia, 26.

"
•

o

Criança precisa brincar. Mas os pais, se puderem
ficar com os filhos, devem programar atividades

:' como as de finais de semana. Passeios, viagens,
atividades esportivas são boas opções •

• r

HÉLVIA TOMASEtll,GERENTE DE ENSrNO
FUNDAMENTAL DA SECRETAR fAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

"
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.

Programação das colônias de férias une lazer, esportes e cultura
JARAGUÁ DO SUL

Quando chegou em casa no fim
do dia, na última terça-feira, a
pequena Nicole Zanetti, 5 anos,
mal conseguia dormir.

Agitação
e entusiasmo impe-'

diam a menina de fechar os

olhos. É que desde' que entrou

em férias, na última segunda
feira, ela frequenta diariamente e em

período integral a colônia de férias do
Sesc. "Eu gosto de aula, mas aqui é legal.
Tem cama elástica, piscina de bolinhas
e a gente faz amigos", afirma a menina

que se inscreve no projeto pela terceira
vez. Para a mãe, Geiza Zanetti, 33 anos, a
iniciativa é a garantia de que a filha esta

rá em local seguro e aproveitando cada
minuto de folga. (IN rotina e os horários
continuam os mesmos. Ela vem para cá
cedo, às 7h15 ..Mas tem muitas brinca
deiras e ela chega em casa bem agitada,
cheia de novidades", diz.

Felipe Corbani Prado, 4 anos, tam

bém participa da colônia. Para ele, o

mais divertido é a cama elástica. Ali, ele
gasta as energias, se diverte e faz amiza
des. I'É uma boa opção. Tem brincadei
ras e ele faz amigos. Ele adora futebol e

aqui tem campo também", conta o pai, o
vendedor César Prado, 32 anos.

INSCRIÇÕES AINDA
ESTÃO ABERTAS

,

Além das brincadeiras, a colônia de
férias do Sesc conta com oficinas, espor
tes, contação de histórias, teatro, culi
nária e filmes. De acordo com o técnico
em recreação Carlos Oswaldo Kanzler,
a intenção é fazer com que as crianças
saiam da rotina'diária de sala de aula e

se integrem com outras crianças. liA gen
te percebe que eles ficam muito ligados
uns aos outros, se divertem, praticam es-

portes e aprendem", enfatiza.
'

.

O projeto ainda recebe inscrições
e tem opções de pacotes tanto para os

períodos matutino e vespertino, como
também para o dia todo. São aceitas

. crianças de três a 12 anos e os preços va
riamde R$ 40 a R$108 (veja quadro) ..

Outras instituições também promo
vem colônias de férias para as crianças.
Em algumas empresas é possível contra
tar o serviço por diária. Os preços podem
variar entre R$ 17 e chegar a R$ 48, de

pendendo das atividades oferecidas.

• De_ora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

"
É uma boa opção.
Tem brincadeiras e
ele faz amigos.

CÉSAR PRADO,
32 ANOS, VENDEDOR

"

Inscrições: encerradas.
lntermaeões: (47) 3275,.7059. I·

•

• COtÔN,IA DE FÉRIAS (MAGIC KINGDOM)
Ouando; 22: 23, 26 e 21 de jUlho, das 13h30 às 17h30 .

0ndj3: rua Coronel Procópio Gome? de Oliveira, Centro.
AtividadeS oferecidas: oficina de artes, pintura facial, Jogos,
educacionais, contação de histórias, vídeo game, bingo,
dança! arte com balões, brinquedos, entre outros.

"

'

Quem pode participar: críanças de três a onze anos. E necessário

confirmar a inscrição de cada dia, pois as vagas são limitadas.

Quanto custa: R$l'l por dia (inclui um lanche).
Informações: 47 3274-8332/479919-8881

• DIA DE LAZER (VALE DAS PEDRAS)
Quando: 22, 27 e 29 de julho, das 9h às d..8h:
Onde: Estrada das Pedras, sem número,
Ribeirão Grande do Norte

.

Atividades oferecidas: trilha, pescaria, oficinas, brinquedos
infláveis, contos, torta na cara, trilhas, salas de jOg0S, futebol,
vôlei-de areia entre outros. Também está incluso no pacote,.

,

café da manhã, almoço com bebida e lanche da tarde.

Quem pode participar: Crianças de 5 a 12 anos.

Quanto custa: de R$ 38 a R$ 48 por criança. Grupos de
crianças têm desconto.
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CORUPÁ

Não está muito distante
de começar a funcionar os
serviços da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento)
em Corupá.

Oatendimento
poderá ser

aberto ao público já a par
tir de agosto. Conforme
o secretário de Saúde do

município, Alceu Moretti, a fase
dos trabalhos finais no estaciona
mento ocupoumais tempo do que
o previsto por causa das chuvas,
impedindo assim a sequência das
tarefas e a inauguração em julho.
As obras finais vão custarR$ 64mil
aos cofres do município.

O restante das obras está de
acordo com o projeto. Após pa
vimentar o pátio, instalar a rede
de iluminaçãolocal e adquirir
os equipamentos clínicos e mo

biliários, a UPA pode abrir as

portas para o uso da comuni
dade. "Exames e problemas de
saúde vão poder ser resolvidos
aqui (Corupá) sem a secretária
de Saúde deslocar o paciente
para o município vizinho", enfa
tiza o secretário de Saúde.

e-

Desde o início das obras, em
2009, o Estado investiu R$ 700mil
e a Prefeitura R$ 122 mil, além de
R$ 150 mil da empresaWeg. Para

Moradores da Tifa Schubert,
da Tifa Theilacker, e parte tam

bém dos moradores do bairro
Amizade serão beneficiados
dentro de seis meses com um

posto de saúde e Estratégia
Saúde da Família (ESF). O pos
to terá clínico geral, pediatra,
ginecologista e dentista, além
da equipe especializada do ESF.
O local para a unidade de saú
de foi escolhido depois que um
estudo da equipe técnica da
Secretaria Municipal da Saú
de apontou a necessidade do
posto devido ao crescimento
da populacional da região. No
total serão 185 m2 e um investi
mento de pouco mais de R$ 213
mil, sendo recursos do governo
estadual e federal.

O mestre de obras da em-

PIERO RAGAZZI

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 22 de julho de 2010

MORA[)ORES DA TafA S(5'iUBERT E, DA llFA ·n�E�lA(Kf.R SERÃO BEt�Efl(IADOS

DIVULGAÇÃO
tos, sala de enfermagem, sala
de curativos, sala dos agentes
comunitários e banheiros. O
secretário da Saúde, Francisco
Garcia, destaca a importân
cia dessa obra- para desafogar
as filas de atendimento no

município. "Agora, os morado
res dessas localidades não vão
mais precisar se deslocar até o

posto de saúde do bairro Ami
zade para serem atendidos. Te
rão assistência médica perto de
casa", afirma.

E

UPA começaa funcionarem agosto
Prefeitura busca parceria com o governo federal para pagar despesas com funcionários

Novo posto de saúde deve ficar pronto em janeiro

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Obras estão concentradas no estacionamento. Depois ainda falta pavimentar o pátio e comprar móveis

<,

a aquisição de equipamentos, o

governo estadual desembolsou
R$ 160 mil e a administração pú
blicamunicipal R$ 64 mil.

Já para manter a estrutura a

Prefeitura ainda busca alterna
tivas. Segundo o secretário, a in
tenção é firmar uma parceria com
o governo federal, pelo menos,

para pagar os profissionais. Hoje
o Pronto Atendimento custa R$ 60
mil por mês aomunicípio.

"
Exames e problemas

de saúde vão poder ser
resolvidos aqui (Corupá)

sem a secretária
de Saúde deslocar
o paciente para o
município vizinho.

AlCEU MORETTI

"
Com a ampliação do aten

dimento a equipe de funcioná
rios terá de que ser ampliada
gerando mais custo. "Com, a
nova estrutura vamos ter que
incrementar o orçamento", afir
ma. De acordo com Moretti, a

Fundação Beneficente de Coru

pá permanece responsável pela
administração dos serviços.

presa MD Arquitetura e Cons

trução, responsável pela obra,
garante que tudo corre dentro
do cronograma e que, caso não
chova muito, na semana que
vem as paredes devem começar
a ser levantadas.

Na planta do imóvel já estão
descritas as salas previstas no

Posto de Saúde da Tifa Schu
bert. São elas: consultóriomédi
co, gabinete odontológico, sala
de vacina, sala de nebulização
e dispensário de medícamen-

Estrutura custará
R$ 213 mil e deve

ficar pronta dentro
de seis meses
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Apagão de mão de obra
Em Iaraguá do Sul e região continua bastante crítica a falta de

trabalhadores para diversas áreas. São cerca de três mil vagas que
não conseguem ser preenchidas. Normalmente trata-se de postos
para pessoas menos qualificadas e que pagam salários mais baixos,
mas o problema, embora o número de vagas seja bem menor, já
aparece-também nos níveis gerenciais das empresas. Considerando
que sem pessoas para realizar o trabalho não existe como a empre
sa crescer, as decisões de levar plantas para outras cidades e Esta
dos continuam acontecendo. Mais um desafio sob medida para ser

pensado no âmbito do Prólaraguá, que precisa de apoio do poder
público. A resposta está na pergunta: que tipo de futuro queremos
para a nossa cidade?

Nota fiscal eletrônica
A Receita Federal continua avançando na implantação de

NF-e, ou seja, Nota Fiscal Eletrônica - em substituição às notas
fiscais em papel. Esta exigência, na verdade, é apenas parte de
um plano muito mais complexo que brevemente cercará todas

_

as operações realizadas pelas empresas dificultando em mui
to a sonegação. Este mês foi determinada a obrigatoriedade a

partir de Iode dezembro de 2010 da emissão de NF-e nas ope
rações com o exterior, isto é, exportações e importações, inde
pendentemente da atividade econômica exercida.Também a

partir de Iode dezembro de 2010 haverá obrigatoriedade de

_

emissão da NF -e para as empresas que realizarem operações
-

interestaduais. Gradativamente, as notas fiscais em papel vão
se tornando coisa do passado para grande parte das indústrias,
o que ampliamuito o controle fiscal.

Seguradora estatal
Quando você faz um seguro,

procura encontrar uma alternativa

para dividir o custo de um eventual

prejuízo. A ideia do governo de criar
a EBS (Empresa Brasileira de Segu
ros) é que ela se encarregue das in

denizações de suas próprias obras,
ou seja, na prática uma empresa
estatal fica encarregada de indeni
zar outra estatal em caso de algum
sinistro ou, em outras palavras, tira
o dinheiro de um bolso para colocar
no outro de sua própria roupa. Difí
cil entender a lógica a não ser que se

pense nos muitos cargos comissio
nados que serão criados.

Senac
o Senac - Serviço Nacional de Aprendizag_em Comercial -

mantém em Iaraguá do Sul uma "Faculdade de Tecnologia" que
é a única da região Norte do Estado. Ela oferece os cursos de
"Gestão da Tecnologia da Informação" e "Processos Gerenciais"

que não se 'destinam apenas a formar pessoal para a área do
comércio. Além disso, oferece diversos cursos de Gestão e Ne

gócios assim como cursos técnicos. Com a ampliação de sua

_
área física que passa de 1700 para 2000 m-, a instituição poderá
ampliar sua oferta de cursos.

ARQUIVO OCP

Economia 11

_Câmaras
setoriais

A Fecomércio - através de
seu presidente Bruno Brei
thaupt - está estimulando a

formação de câmaras seto

riais e já conta com grupos
ligados a material de cons

trução, turismo, atacado,
mobiliário, além das farmá
cias. O objetivo é desenvol
ver a cooperação entre em

presários do mesmo setor

e permitir maior foco no le
vantamento de problemas e

busca das soluções, alívian- _

do os serviços da própria
federação que assim poderá
cuidar mais das questões
macro do setor de comércio.

lN DIC·ADO R ES

BOVESPA

POUPANÇA

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR:
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Plural

eatriz Sasse
Papo com Kanaã.

AKanaã é uma banda quemesmo
tendo um nome bíblico, não toca
gospel e sim hard rock. O nome

vem daBíblia (terra prometida),
porém optaram por trocar o "c"
pelo "k' para darmais originali
dade, e também por ser um nome

fácil de recordar.A banda formada
em Corupá teve inicio em 200 I,
ficou parada por dois anos e em
2008 retomou. Os integrantes são

. RicardoVicenzi (guitarra solo),
Nathan Rocha (guitarra base),
João Martins (vocal), RafaelWalter
(baixo) e Leomar Carreíío (bateria).
Entre as principais influências da
banda estão Led Zeppelin, Kiss,
IronMaiden,VanHalen e Black Sa
bbath, amaioria bandas da década
de 70. Também possuem trabalho
próprio namesma linha. Para se

aperfeiçoarem procuram estudar
.

muito suas partes dasmúsicas
(cada um em seu instrumento) e
uma vez por semana acontece o
ensaio em Corupá. Perguntados
sobre que som estão ouvindo, são
categóricos "o bom e o velho rock
and roll!".

Gena rockeira
A banda deixa um recado para os leitores do jornal O Correio do Povo.

Agradecemos pela oportunidade de novamente estar divulgando nosso

trabalho aqui e dizer para o pessoal para sempre que tiver um show de
rock ou encontro de bandas, irem prestigiar, porque com o apoio de todos
vamos fortalecer a cena rockeira na região e cada vezmais vão surgir ban
das com qualidade!Valeu e nos vemos na estrada!" Para quem quer ouvir
o som do grupo, basta acessar: www.myspace.com/kanaaband.

FOTOS ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Fernando Tubbs, na Moinho Disco.
Ele também é fotógrafo amador e procura
sempre aperfeiçoar seus
conhecimentos com cursos eworkshops

.

Heliton Luis de Oliveira e Renata Zundt,
também conhecidos como DJ's Phill e Blue.

. Além de compartilhar as pickups, também
são namorados e se casam no próximo ano

Música

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br
twitter.comj beatrizsasse

rjbeasasse
o(kut Beatriz Sasse

.23
lONDON pus

Sexta de rock com a banda Deserta
tocando Guns n' Rases, Mr. Big,

Bon Jovi, e muito mais.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Sertanejo Universitário com Ander
& Fael, mais DJs Alan e Alex. Elas

entram de graça até às 23h30 e após
pagam RS 7, eles pagam RS 12.

SIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert

artístico de RS 3.

,ESTAÇÃO ARMAZÉM
Shaw acústico, a partir das 20 horas.

Couvert de RS 3.

CARAMSA'S
A majestade do House, Jonathan
Ulysses, vem com todo o seu

carisma, técnica apurada e uma

alucinante presença de palco.
Com ele, o português Dukka

Calliery, sensação do MOB Festival,
para tornar essa noite

internacional inesquecível.

TEATRO SESC
O Sesc apresenta a Cia. Gente
Falante, do Rio Grande do Sul,
com' o espetáculo "Sob a Luz da

Lua", que com grande sensibilidade
aborda a vida nas ruas. Será às 20

horas e a entrada é franca.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON· 3055-0065I londonjaragua.com.br

BIER HAUS • 3275-486619198-0515
ESTAÇÃO. 3376-48221 twitter/estacaoarmazem
ARRIBA· 3371-1160 I arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584
CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMPCLUB·9118-2oo1.
MOVlNG UPMUSIC CLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982
MOMMA· 8479-66461 momma.com.br

CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

SESC· 3275-7806

Fotografia
Começa hoje e vai até sábado

mais um workshop de fotogra
fia digital na Scar com o fotógrafo
Chan. A atividade é aberta a todos

Neste sábado ocorre omaior festival de inverno em Kanío, Audio Jack, Gaz James e muito mais. Ingressos independente de conhecimento
Santa Catarina, o Winter Music 2010. Será no Green antecipados no www.marias�cket.com.brouemJara-préviodefotografia.Asinscrições
Valley, emCamboriú.a partir das 22 horas. Três pistas e, guá com Barbi no 3370-6512. Confira outras informa- podem ser feitas na secretaria da
18 atrações, entre elas, Mauro Picotto, Eddi�<fIamwe�l� .&.q�s.,.�Q�I�\I}r.l}-A��P'wg.çp'm�b�'t\\'!.,�. J. i..'! .H�. '� •• :�� �..SAar.·Info.rmaçiles; 3275.-247.7' �

MENOS DO MESMO
Atualmente a Kanaã trabalha

em sons próprios, uma vez que
mudaram de vocalista estão tes
tando o que fica legal com ele. e
compondo material novo. Duas
músicas também vão fazer parte
de um curta gravado em Iaraguá,
que em breve será divulgado.
Além disso, há shows marcados

principalmente para encontros
de motociclistas, já que a banda
é muito querida pelos grupos, to
cando em diversos lugares do Es
tado. Em outubro participam do
Bananarock Corupá, um evento
novo que promete.

Sobre fazer música em Iaraguá
.

eles comentam: "muita gente
reclama, porém para a gente
sempre surge algum show alguém
ligando para contratar para festas
na região e até em Corupá, que é
mais difícil, às vezes surge algo.
Mesmo assim, alguns locais
poderiam dar mais chances a

diferentes estilos de bandas, no

caso as de rock, tem casas de shows
em Jaraguá que sempre chamam
a mesma banda, isso às vezes é
chato, bandas boas têm várias, é

preciso dar mais oportunidade."

Pedala
_ A Fundação Municipal de Es
portes agenda para hoje o lo Pas
seio-Ciclístico Noturno de Iaraguá.
Será a partir das 19 horas, com

partida e a chegada na Praça Ân
gelo Piazera. Serão cerca de oito

I quilômetros e de acordo com os

organizadores, não há necessidade
de inscrição. Haverá distribuição

I de camisetas alusivas ao evento e

sorteio de três bicicletas e diversos
brindes. Em caso de chuva, evento
será transferido para dia 29. Mais

informações 3370-9797.
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Além da mostra compe
titiva, estão agregados ao

festival a Mostra Contem

porânea' que reúne seis

Companhias no Teatro Ju
arez Machado e no teatro
Sesc, e a Meia Ponta, cate
goria que reúne os pequenos
bailarinos também no Juarez
Machado.

Dando força ao caráter
educacional (lo encontro,'.'". ',i'" .. r

cursos e oficinas abertos
,

ao público serão realizados
com atividades que vão da
oficina de figurinos e ade

reços, com o comando da
ex- figurinista da escola de
samba Imperatriz teopçl- .

dinense, iRQsa: :Magalllães"
.a um especial com foco em

musicais. O Circuito Broa

dway é voltado à formação
profissional na área dos mu
sicais, e trabalha noções de

ínterpreraçãojalíadas à dan- .

, ça e ao cant@';
",

.

X Feira da' apatilha tam-
. bém fica aberta todos os dias,
das 10h às 23h, no Expocen
tro Edmundo Doubrawa. Em
uma área de 4 mil m2, o es

paço reúne 73 estandes para
'

lazer, compr [mentação
'

e apresentaçêes em um dos
17 Palcos Abertos que estarão
distribuídos pela cidade, em
locais como praças, hospitais
e os shoppings Mueller e Ci-
dade das Flores.

fh'l

O único Palco Aberto que
não fica na cidade é o de Ia
raguã do Sul. "!�o dia 2'Z, às
20h, 90 bailarinos s€ apre
sentam no Grande Teatro
da Scar (Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul),
com toda a produção e os fi-

gurinos usados. nas apresen-
tações.e,

.

'l,e1,
IISâe rilos' Bêlíssi�

mos, e 70% dbS grupos que
estarão aqui' se apresentam
também na mostra competi
tiva. É toda amagia de Ioinvíl
le,mas no nosso palco", ressal
ta Lisa Iaworski;organizadora
que ajudaM a t!aZer. o Festivái'
para Jaraguá.' 'A seleção das

apresentações aconteceu em

Joinville, e todos os gêneros
serão retratados por ,grupos
de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina, Rio (ir ' de do Sul e

'

.Mínas Ger�'
'
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• SERVIço - JARAGUÁ DO SUL
.

• o quê: Noite do Festival
de Dança de Joinville em

Jaraguá do Sul
• Quando: Dia 27 de julho,
terça-feira

• Horário: 20 horas
• Onde: Grande Teatro do
Centro Cultural dai Scar

• Ingressos: R$ 12,00 + 11itro
de leite longa vida (inteira)
e R$ 6,00 + 11itro de leite

longa vida (meia)
• Ponto de venda:

Secretaria da Soar
• Mais informações:
(47) 3275-2477

Artistas de todo o país se reúnem paramostrar
ao público coreografias de alto nível '

• SERViÇO
• o quê: Festival de
Dança de Joinville

.; Quando: 21 a 31 de julhO
• Onde: Centreventos Cau

Hansen, Teatro Juarez
Machado, Sesc e

pontos diversos
• Ponto de venda de

JOINVILLEIJARAGUÁ DO SUL

Durante dez dias, a dança estará
impregnada na atmosfera vizinha.
Movimentos, luzes e cores dão vida a
uma explosão de ritmos.
'/
....:::I 28a Edição do Festival de Dança deIoin

ville, uma seleção rigorosa de grupos que
interpretammais de sete gêneros de dan

",_,ça diferentes. Até o dia 31,265 escolas e

companhias apresentam 618 coreografias dife

rentes, reunindo cerca de 4500 bailarinos.
O festival deve mexer com as emoções dos

amantes de jazz, balé clássico, dança contem
porânea, sapateado e dança de rua, isso sem

contar com as variações planejadas pelos
próprios grupos. Segundo a organização do

evento, o nível técnico mais alto é o das apre
sentações de jazz, mas o mais esperado é o es

petáculo "Giselle", da Escola Bolshoi.
Em uma clássica história de amor que trans

cende a vida, uma camponesa apaixona-se por
urn príncipe que se disfarça de aldeão. Ao desco
brir a farsa, morre de desgosto e passa a ser acom-

'

panhada pelas willis, fantasmas vingativos demo
ças que morreram às vésperas do casamento por
causa de urna desilusão.A vingança é prerrogativa
das donzelas, mas Giselle, ainda apaixonada, que
bra amaldição ao proteger seu amado.

O espetáculo, escrito por Theóphile Gau
tier em 1841, teve os ensaios coordenados pela

,

primeira bailarina do Theatro Municipal do,

Rio de Janeiro e será apresentado na Noite de
Gala, dia 26 de julho. Os ingressos já estão es

gotados, assim como para a apresentação dos
vencedores do Festival, marcada para o dia 31.
Outro campeão de público foi a abertura, com
o musical itinerante "Pernas pro Ar", de Clau
dia Raia, cujas entradas se esgotaram no mes

mo dia em que ficaram disponíveis.

• PRÓXIMAS ATRAÇÕES:
Apresentações gerais
(mostra cornpetltlva), no
Centr'eventos Cau Hansen,

Com exceção da Noite de

Gala, os espetáculos
começam às 19h.

No total, 230 mil pessoas devem prestigiar o
evento - 45mil só no CentreventosCau Hansen,
que abriga amostra competitiva. Toda a organi
zação, que contou com a participação direta ou
indireta de 620 pessoas, foi financiada com re

cursos próprios do Instituto Festival de Dança,
em um orçamento final de 4,1 milhões de reais.

,

;. 22 - Dança Contemporânea
eDança de Rua

• 23 - Balé Clássico
de Repertório, Dança
Contemporânea

• 24 - Balé Clássico, Danças
Populares

• 25 - Balé Clássico de

Repertório, Jazz
• 26 "- NOite de. Gala ..

li> '

Espetáculo "Giselle", da
Escola de Teatro Bolshoi no
Brasil, às 20h

• 27 .: Balé Clássico, Danças
Populares

• 28 - Balé Clássico de
Repertório, Jazz

• 29 - Balé ClássiCO de

Repertório, Sapateado
• 30 - Dança Contemporânea
e Dança de Rua

• 31 - Noite dos Campeões
(primeiros lugares de cada
gênero e subgênero)

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA

.,j.

-_

,
SÁBADO - -' TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA

PatriciaMoraes,
jomalista

CharlesZimmermann,
escritor ,;

.

.� .• 'iiiil1t!HJ ,

CarlosHenrique
I Schroeder, escritot

.

,-",,'Iilr

LuizCarlosAmorim,
Escritor eeditor

Como numa lata de sardinha

Arthur
teve que deixar o carro no estacio

namento do escritório. Não estava nos

planos terminar o expediente e encon

trar o pneu furado justo quando o estepe
tinha ficado com o borracheiro. Ok, como era o

último a sair da empresa, resolver ser prático: nem
passou pela cabeça procurar uma carona, foi dire
to ao ponto de ônibus mais próximo. Homem de

passos largos, ele chegou ao abrigo de passageiros
em menos 10 minutos, apesar dos mil e cem me

tros a serem percorridos.
Arthur não sabe ao certo

como é depender do coletivo.
Embarca vez ou outra, só em

casos extremos. Se o carro

não funciona, corre atrás de

alguém que possa ceder um

banco vago em qualquer au
tomóvel que seja. Caso não

consiga, vai a pé. Mas, hoje não deu. Era sexta
feira e estava atrasado. O programa predileto e

aguardado a semana toda começaria em menos

de uma hora.
Arthur esperou trinta e cinco minutos. Isso

queria dizer que perdeu o horário anterior por
causa de cinco minutos. Tudo bem, ainda dava

tempo de chegar em casa, tirar os sapatos e ligar a
televisão. O banho e o jantar ficariam para depois.
Tudo estava esquematizado e o ônibus finalmente
apareceu. O trabalhador viciado em TV viu uma

fila em forma de caracol se formar, do nada, assim
no estalar do pensamento.Aquilo se assemelhou a

um típico arrastão, só faltava a praia.
Arthur tentou subir os degraus do veículo qua

tro vezes. Nas três primeiras teve de recuar porque
alguma senhora qualquer resolveu pular à sua

frente. Tudo bem, ele era paciente. Ao entrar, se
sentiu uma sardinha enlatada. A umidade escor

ria pelos vidros das janelas, os corredores superlo
tados não permitiam nem a respiração. Em cada

puxada de ar, ele via os ombros batendo nas sar

dinhas vizinhas vestidas de humanos. Mas, o pior
mesmo era agüentar os papos. As mulheres da

esquerda falaram dos maridos,
dos filhos, dos netos das irmãs,
do tempo, damoda. Do lado di
reito' três homens discutiam o

futebol do final de semana.
Arthur aumentou o volume

do aparelhinho de som levado
no bolso. Não adiantou, a con

versa do ônibus inteiro ecoava nos ouvidos. Ele
resolveu que nas próximas eleições iria sugerir o
Bolsa MP3 Player. Seria o máximo. Imagine: um
ônibus emsilêncio,

Arthur.pensou também numa outra situ

ação. Por que não aderir à ideia usada nos aviões?
Entrou, ganhouum fone de ouvido. Pronto, o povo
cala a boca e curte o som.

Arthur, antes de terminar o raciocínio, viu o
, desembarque se aproximar, finalmente tinha de
descer. O programa de TV o esperava.

• kellyerdmann@gmail.com

/

LANÇAMENTOS

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, l5h50, l7h40,
19h30, 2lh20 - todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Eclipse (Leg) (14h, l6h30, 19h, 21h30

- todos os dias)
• Cine Breithaupt 3
• Encontro Explosivo (teg) (14h40,
16h50, 19h, 21h10 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story (Dub) (14h20 - todos os dias)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 2lh30 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14h15, 16h45,
. 19h15, 21h35 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Eclipse (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h45 -

todos os dias)
• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Garten 1
• Encontro Explosivo (Leg) (14hl0, l6h40, 19h,
2lh40 - todos os dias)
• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20, 17h, 19h20,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40,
21h10 - todos os dias)
• Cine Garten 4
• Eclipse (Leg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, l6hl0, l8h50,
2lh30 - todos os dias)
• Cine Garten 6
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
l8h, 20h, 22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h, l8h, 20h,
22h - todos os dias)
• Cine Neumarkt 2
• Encontro Explosivo (teg) (14hl0, 16h40, 19h,
21h40 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, ilh, 19h20, 21h20 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Eclipse (l.eg) (13h50, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
• Plano B (Leg) (21hl0 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h40, 16h20, 18h40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16h10, 18h50,
21h30 - todos os dias)

. NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Zenilda se desespera ao ver Viviane e chama a

polícia. Mauro se apresenta a Jardel como namorado
de Vanessa. Viviane resolve contar a verdade para Ze
nilda que promete ajudá-Ia. Magali fica feliz com o noi
vado de Gilmar e Leninha. Jair tenta contar a verdade

para Fabiana, mas ela não acredita. Jovenil e Magali
tentam alegrar os netos. VitóriajViviane consegue cha
mar Ricardo apenas pelo nome. Beatriz afirma para a

mãe que elas precisam definir suas prioridades. Gui
lherme liga para os filhos e descobre que Judite não
está em casa. Ricardo pergunta a Gilmar sobre a in

vestigação a respeito do pai de VitóriajViviane. Judite
aparece no flat de Guilherme e entrega um exame de

gravidez para ele.

PASSIONE
Clara disfarça e desliga o telefone. Stela e Agnello

se beijam. Felícia não revela para Fátima a identidade

do homem que a engravidou. Fred é nomeado diretor

financeiro da metalúrgica. Clara marca um encontro

com Danilo. Noronha e Fred se surpreendem com a

decisão de Saulo de não relançar a Skinny Top. Fred
afirma que vai tirar Saulo da presidência da empresa.
Clara e Danilo se encontram e se beijam. Bete afirma a

Melina que não vai ao seu casamento. Diana consola

Mauro, que está triste pelo casamento de Melina. Ger

son vai à casa de Diana. Totó contém o nervosismo e

observa Gemma exigindo explicações de Clara.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Flores e Zé Mário relembram os tempos da juven

tude deles. Zuleide fala para Karina que se Nicolau des

se ideia para ela, ela investiria nele. S�vio garante a Tito

que o avião está em ótimo estado. Sílvio conta a Newton

que Tito vai fazer um salto duplo com Guilherme. Newton

explica que Zuleide não deixa Carlos saltar. Eleonora diz

a Teixeira que vai suspender as buscas, pois não quer
ser responsável por nenhuma desgraça. Célia liga para
Teixeira e diz que gostaria de conversar com ele sobre a

casa de chá que pretende montar. O advogado explica
que está enrolado com o trabalho, mas garante que vai

ligar quando estiver livre.

TI TI TI

Osmar não resiste ao acidente. Marcela é le
vada para o hospital. Renato decide viajar para
Londres. Jaqueline sugere que Jacques mude seu

estilo para concorrer com os grandes estilistas.
Luti encontra Valquíria na faculdade e cobra o

prejuízo que ela causou ao passar o trote para a

cantina. A secretária do hospital entrega os do
cumentos de Marcela a Edgar. Edgar procura Ju
linho para saber quem é a moça que estava no

carro com Osmar. Julinho se desespera ao saber
do acidente. Luisa diz que a criança que Marcela
está esperando pode reerguer sua família. Bruna

promete cuidar de Marcela.
(O resumo dos capítulos é de responsabilidade

das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O período é ideal para quem dese-

ja firmar um contrato. Convém ouvir

o conselho de gente mais velha e experiente.
Um romance começado agora pode ganhar
ares de compromisso sério. Tenha momen

tos de descontração, autocuidado e prazer.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O trabalho de rotina pode absorver
toda a sua atenção, portanto, terá

que dar duro para atingir os seus objetivos. A
família estará unida, e as relações em crise

podem terminar. Pare de reclamar da vida e

vá em busca daquilo que deseja.

fjGÊMEOS(21/5 a 20/06)
Há boas chances de unir o útil ao

agradável no campo profissional. Há
sinal de atritos em casa. A dois, ótimo astral

para se declarar a quem ama. O poder de ver
antes que os outros é um talento que você

pode desenvolver agora.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O setor profissional está bem am

parado e você terá a sensação de

ser valorizado. No romance, o clima é de

grande estabilidade. Mas cuidado com o ex

cesso de franqueza. Suas qualidades estão

exaltadas.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia favorece a comunicação e

os deslocamentos. O prazer de fazer

o que gosta será o grande destaque do dia.

Seu magnetismo vai agir como ímã, mas não
provoque o ciúme de quem ama.

VIRGEM

j (23/8 a 22/9)
111 É necessário economizar nesta

fase e dar mais valor ao pouco. Há
sinal de forte sedução na vida afetiva: apro
veite para conquistar! Quando temos certeza
do que queremos, fica mais fácil traçar oca"
minha que deveremos percorrer.

""""""""'""""
LIBRA

(23/9 a 22/10)
...�'�'" Saturno vai lhe conferir maturi

dade e segurança para lidar com

os assuntos do dia. Embora esta seja
uma fase de comprometimento a dois, o

amor pode trazer decepções: vá com cal
ma! Quebre a rotina com atividades com

os amigos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Tudo que envolva comunicação

vai fluir bem. Você pode alcançar o
prestígio que sempre sonhou. Mas não co

mente a respeito de sua vida amorosa, seja
discreta para prevenir atritos. Acredite em

você e comece a se mexer!

e SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
O astral garante bons resultados

com pesquisas. Pode ter êxito em

viagem. A dois, clima estável, só evite exigir
demais do par. Se você se tornar mais firme
em seus propósitos, mudará muito na sua

maneira de observar o mundo.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Mantenha-se numa quietude es

tra- tégica e tudo correrá bem. Os laços
estáveis estão protegidos. Descubra novas

maneiras de ver a vida, pois mudanças de

pensamento podem fazer muito bem a você!

• AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Terá sucesso em tudo que envolva

contrato e conhecimento especiali
zado. Defina o que deseja no campo amoro-

.

so: vai ser tudo ou nada! Será por meio de
atitudes conciliadoras que conseguirá supe
rar um obstáculo.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Satumo exige maior disciplina com

relação às finanças. Na paixão, suas ex

pectativas estão muito altas, aumentando a sua

frustração. Todo aquele medo de depender de '

outras pessoas precisa ser melhor trabalhado.
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Revistas recusam
Larissa Riquelme

Os homens que sonhavam em ver Larissa Ri

queime, a musa da Copa do Mundo de Futebol,
nua, terão que esperar um pouco mais. Isso porque
a Playboy e a Sexy recusaram o cachê solicitado

pela modelo. Apesar de ter ficado mundialmente co

nhecida por seus atributos avantajados e comporta
mento despojado, as publicações recusaram pagar
a ela o valor de R$ 130 mil pelo ensaio nu.

luan Santana afirma
que gosta de mulher
Um boato vem ganhando tanta força quanto o

crescimento da fama do jovem cantor sertanejo Luan

Santana: o de que ele é gay. Porém, Luan Santana faz

questão de desmentir os rumores amplificados no

mundo virtual. "Não sou gaye gosto é de mulher!", ga
rante o ídolo. Luan credita a história sobre o suposto
homossexualismo ao ciúme alheio, que pode ter ori

gem nos namorados das fãs que perdem a linha em

seus shows. "A maldade está em qualquer lugar. É si

nal de que estou incomodando", avalia.

DIVIRTA-SE

Chegando e saindo
O sujeito abre a porta e dá de cara com a sogra.

- Olá, sogrinha! - cumprimenta ele, fingindo satis

fação. - Que bom que a senhora veio nos visitar.

Então, ele percebe que ela está com uma maleta

nas mãos.
.

- Quanto tempo a senhora pretende ficar com a

gente? - pergunta, preocupado.
- Ah! Acho que até vocês se cansarem de mim!
- Sério mesmo? Mas, a senhora não quer nem

entrar pra tornar um caf�4i[1�Q?; -1

De acordo com a coluna Re
tratos da Vida, do jornal Extra, a
atriz Deborah Secco e o jogador
de futebol Reger Flores reataram
o casamento após três meses de
separação. O jornal diz que ami

gos confirmam que eles estão

juntos novamente e que Roger
passou o último fim de semana

na casa da atriz, com quem deve

permanecer enquanto se recu
pera de uma lesão.

Deborah
Secco reata
casamento

Justin Biber ganha
carro de US$ 200 mil

Em 2009, quando ainda tinha 15 anos, Justin Bieber ouviu a promessa de

que o rapper Sean "Diddy" Combs lhe daria as chaves de sua Lamborghini.
O rapaz, entretanto, só precisaria esperar chegar aos 16, idade necessária

para se tirar a carteira de habtlltação nos EUA. Bieber completou 16 anos e

recebeu a chave do carro, avaliado em US$ 200 mil (cerca de R$ 354 mil).
A decisão de Diddy causou polêmica, mas o rapper disse que "daria às suas

crianças o que .quisesse".

Cissa Guimarães teve que ser
sedada após morte do filho

Depois de saber da morte de seu filho mais novo,
Cissa Guimarães teve que ser seda-da, pois entrou

em desespero e estado de choque. No velório do

garoto, Cissa chegou aos prantos e bastante aba

tida, acompanhada do filho Rafael Mascarenhas.
Rafael Mascarenhas, 18 anos, andava de skate na

pista sentido Gávea do Túnel Acústico, que estava

interditada, quando foi atropelado por um carro que
estaria apostando um "racha".

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Deise A. Bonete

Gabriella Kusz

Geraldi E. da S. Oorfea '

Luciana Schenider
Lucia J. da Costa
Luiz Borges
MariaC. N.P
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comemorou

malsum ane
devida no

dia 21. Seus
familiares,
amigos e

o marido
Joney Cisero
desejam ..

muita saúde
, e felicida(te

.
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Comenta-se a boca pequena,
que o amigo Beto Fiscal não gos
tou "nadica de nada" de ter que
pular da cama às 5h damanhã no
último domingo por causa de um '

princípio de incêndio no seu lo
cal de trabalho. Com aquele frio,
ele que planejava levantar lá pelo
meio dia, teve interrompido o

doce sonho de que o Avaí vai ser

campeão do Brasileirão esse ano.

Será? Vai que isso seja um mau

presságio e o time vai mesmo é

parar na 2a divisão, hein?! Quem
viver verá!

NAS RODAS
•AADVAurora também reservou

seu espaço e estará participando
da IDa Feijoada do Moa.

• O cabeleireiro Tey, que faz a
cabeça das belas mulheres da
urbe sorriso, pode preparar o
salmão e a champanhe que
uma turma divertida vai
invadir sua bela casa no próximo
dia 18 de agosto. Todos querem
abraçá-lo pela estreia demais
um aniversário. Quem
manda ser querido?

• Quem disse que o Bar do

Sérgio não é sinônimo de

elegância e o dono é pão duro,
cá entre nós, se enganou
redondamente! Foi instalado
na casa durante a semana dois
split de última geração. Outra
coisa, o pagamento foi feito a

vista. Quem pode, pode! Aí tem
dedinho de alguém ...ah se tem!

Na nda
As belas primas Luiza Mari

Frutuoso, Jaque Frutuoso e Bya
Frutuoso se destacam sempre
nas baladas da moda. '
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
880

adoMoa

4Rodas Glub Car
No próximo dia primeiro

. de agosto, em Massarandu
ba, no Pavilhão de Eventos,
acontece a 6a Edição do Even
to Automotivo da Região. Na
ocasião os presentes poderão'
conferir no pátio de som, car
ros antigos, tunning, rebai
xados, encontro de clubes,
muito borrachão e área de
manobras e outros quesitos

, que fazem o sucesso do gran
de encontro. A promoção é
do 4Rodas Club Caro

Social 17

ln
Feü

Para
quem comprar o ingresso open bar da IDa Feijoada doMoa, que

começa a ser vendido dia 26 de julho, além de ganhar a camiseta,
de assistir desfiles de moda, shows nacionais e de poder saborear ,

o chope Kõnigs Bier, caipirinha, jãgueirrneíster e doces tudo free,
também poderá degustar, na faixa, mais de 1500 ostras oferecidas pela
Criciúma Construções. Lembrando que estará disponível para esse espa
ço somente 600 ingressos. O valor é deR$ 65,00 (primeiro lote). Paraapista
foram colocados à venda 2.500 ingressos. O valor é de R$ 30,00 (primeiro
lote). Local para compra na LojaRequinte e na revistaNossa.Vai perder?

www.bueltermann.com.br

"
A alegria está na luta, na
tentativa, no sofrimento
envolvido. Não na vitória

propriamente dita.
Mil!Hi\TMA GANDH!

"

Nova direcão
o Estação Armazém:antes

comandado pelo casal amigo
Daniel e Geórgia Peixer Behnke,
foi vendido. Os novos donos do
pedaço é um grupo de Joinville,
que comanda o �um, a Moom
e outros empreendimentos de
entretenimento da região.
Logo a casa será reaberta e

vem com mil novidades. Posso
,

garantir! Volto ao assunto.

• o Dj Diego Alves, já
reconhecido pelo sua
performance na região, será
presença garantida na Feijoada

,� do Moa.

Paula B(anco, Larissa Borth e Gislaine Borthcurtindo a

fésta no fervido Club Amon de Indaial no último sábado

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande

figura Thiago Mattos. Ele tam
bém acompanha a coluna todos
os dias.Valeu! Saudades amigo!

Dom Juan
o Bruno está cada vez mais

complicado! Como se não bas
tassem todas aquelas ex-mu

lheres e' ex-amantes, o goleiro
tem agora duas ex-delegadas no

prontuário de seu caso. Pode?

, ,

,

•Alinda cantoraElísângelaDias
é uma das atrações domaior
evento countryque acontece dia
31 de julho, na SociedadeDiana
emGuaramirim.

bnde comer bem em Jaraguá
No restaurante Kayrós. Além do delicioso almoço executivo,

o café da tarde aos domingos é uma delícia. Onde? Na Rua Hugo
,

"n. Brahlllí".perto ..do ..Besc. ',. H H • l("",) ". ' ." (,', _.
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ELE I

Venda de televisores cresce 750/0
Se a Copa do Mundo
não trouxe boas
recordações ao torcedor
brasileiro, o mesmo

não se pode dizer em
relação aos empresários
do mercado varejista
de eletrodomésticos e

eletroeletrônicos.

nho deste ano, contra 3.697.588

comercíalízados no mesmo perío
do do ano passado. O aumento é
ainda mais expressivo quando se

trata especificamente de televiso
res LCD /plasma e LED. Este ano,
foram vendidos 4.044.890 destes
televisores, contra 1.42Q.389 do

primeiro semestre de 2009, uma
evolução de 184,8%.

As
vendas de televisores

no país cresceram 75%
no primeiro semestre

deste ano, na compa
ração com o mesmo período do
ano passado. O dado foi-divulga
do pela Eletros (Associação Na
cional de Fabricantes de Produ
tos Eletroeletrônicos).

A alta, segundo Lourival Ki

çula, presidente da entidade, foi
impulsionada principalmente
pela Copa. Mas as novas tecnolo

gias também ajudaram a aumen

tar esse número.
Foram vendidos 6.463.979

aparelhos de 'IV de janeiro a ju-

Aumento é aindamais expressivo quando se trata de televisores LCD/plasma e LED

O aumento da venda da cha
mada linha marrom (televisores
convencionais) foi de 6,2% no

período (de 2.277.199 unidades

para 2.419.089).

Alta foi impulsionada
principalmente pela Copa do

Mundo e pelas novas tecnologias

PREVISÃO DO TEMPO

NUVENS E eHUVA
Muitas nuvens com
chuva a partir da
tarda Pode chover de
intensidade moderada
a forte por alguns
momentos. Temperatura
estável em relação ao

dia anterior.

tMARIA

Ventos fracos
em todo Estado
No dia de hoje, não devem ser

registradas rajadas de vento de

grande intensidade. Principal
mente na região central do Esta
do, os ventos não devem passar
de 5m/ s. A região Sul, próxima do
Litoral, será a mais afetada - ain
da assim, com ventos que ficam
entre 10m/s e 24m/s.

í\] 6·(��d --
En30!m'ado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

Nublado
- -- - . -

íNDICE TÉRMICO
. Sensação de calor

. diminui em se
O desconforto térmico, que alcançou on

tem o índice mais alto da semana, volta a

baixar em todo o Estado. A sensação de tem-
.

peratura mais alta deve ser sentida entre Rio

Negrinho, Rio do Sul e Florianópolis, de 24°C
a 27°C. Em Joinville, sensação de 27°C a 29°C.
O resto do Estado não deve passar de 21°C.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 16°C
MÁX: 27°C

SEXTA

c:MíN: 12°C
MÁX: 17°C ' ,";',�.r:

SÁBADO

c;[)MíN: 12°C
MÁX:.17°C
DOMINGO
MíN: 16°C
MÁX: 25°C
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E8Tt-MATI A

Cai a confiança na economia
Indíce baixou de 66 em junho para 63,4 pontos este mês, conforme pesquisa da CNI

crescimento recorde, a atividade
industrial caiu em abril e subiu
moderadamente em maio, se

gundo os dados mais recentes da

confederação.
A entidade prevê que o Icei

deve cair ainda mais nos próxi
mos meses e se estabilizar, até o

fim do ano, em 62 pontos, média
registrada no segundo semestre

de 2008, antes do início da crise
econômica internacional. Para

que essa estimativa de confirme,
no entanto, a CNI aponta que
a política econômica não deve

mudar, mantendo a trajetória de
crescimento e a recuperação no

mercado externo.
A pesquisa analisou 26 seto

res da indústria. Desse total, 21
apresentaram queda da confian
ça dos empresários em julho. As
maiores reduções foramregistra
das nas indústrias de couros e ar

tefatos, papel e celulose, edição e

impressão, química, limpeza e

perfumaria e metalurgia básica.

A redução do ritmo de
crescimento da indústria fez
o otimismo dos empresários

-

brasileiros cair para o

menor nível desde outubro
do ano passado.
...... Índice de Confiança do

Empresário Industrial

(Icei), divulgado ontem
...� pela Confederação Na

cional da Indústria (CNI), caiu

de 66 pontos em junho para 63,4
pontos este mês.Em relação a ja
neiro, o índice de julho caiu 5,3
pontos. Apesar da queda, o em

presariado permanece otimista

com a economia brasileira. Isso

porque valores acima de 50 pon
tos indicam confiança na ativi

dade econômica. O indicador
varia de zero a 100 pontos.

De acordo com a CNI, a que
da nas expectativas reflete a de

saceleração da indústria registra
da no fim do primeiro semestre.

Depois de iniciar o ano com

Pequenos sentem
mais os reflexos
O levantamento também

constatou que a queda foi maior
entre os pequenos industriais,
cujo otimismo caiu de 64,6 pontos
em junho para 61,7 pontos em ju
lho. Em relação à expectativa para
os próximos seis meses, o indica
dor caiu de 68,6 para 66,4 pontos
no período. Isso indica que a con

fiança na economia persiste, mas
de maneira menos intensa que
nos meses anteriores.• Agência Brasil Queda na produção da indústria causou a diminuição de confiança

APREENSÕES DE COCAíNA CRESCEM EM CUMB'CA
ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁDO SUL

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2010

PARAAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Menor preço Por Item

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreende
dor familiar rural para atender os alunos matriculados nas escolas e centros muni

cipais da Rede de ensino do Município de Iaraguã do Sul, em conformidade com os

anexos do Edital.REGIMENTO: Lei Federal 11.947 / 2009. DATA, HORA e LOCAL PARA

ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 20 de agosto de 2010, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Iaraguã do Sul, sita na RuaWalter Marquardt n°
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. AABERTURA DOS ENVELOPES serão as 09:15 horas
do mesmo, no endereço abaixo, na sala de reuniões da SecretariaMunicipal de Educa
ção.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 265.750,70 (duzentos e sessenta e cin

co mil setecentos e cinqüenta reais e setenta centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra da
chamada pública estará disponível no site www.jaraguadosul.sc.gov.br e os esclareci

mentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt, 1111, Bairro
do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, na SecretariaMunicipal de Educação.

Jaraguá do Sul, SC, 19 de julho de 2010.
CECILIA KONELL - PrefeitaMunicipal

SILVIO CELESTE BARD - Secretario de Educação

Em seis meses, 184 traficantes presos
As apreensões de cocaína cres

ceram nos últimos anos no Aero

porto de Guarulhos, na Grande
São Paulo, segundo dados da Po

lícia Federal. A corporação atribui
o aumento ao "aprimoramento do

trabalho", com troca diária de infor

mações com agentes de outros paí
ses. O delegado da PF em Cumbica,
Gilberto Castro, também considera
"uma ferramenta importantíssimá'
o scanner corporal instalado há al

gunsmeses no aeroporto.
Em 2007, a polícia apreendeu

633 kg de cocaína no aeroporto

internacional. O número aumen

tou para uma tonelada em 2008

e para 1,3 tonelada em 2009. Até

julho deste ano, já foi localizada
uma tonelada do entorpecente.
A estimativa é que as apreensões
alcancem o patamar de 1,5 tone
lada até o fim do ano. Até agora, a

fiscalização já resultou na prisão
de 184 pessoas por tráfico inter
nacional de drogas.

Em apenas oito dias de julho,
foram cinco casos de drogas ocul
tas nosmais diversos objetos. Nesta
semana, a PF encontrou cerca de

3,2 kg de cocaína em embalagens
artesanais com formato de cora

ção. Antes, havia apreendido coca

ína dentro de livros, lençóis, peças
automotivas e sapatos. O delegado
diz que as táticas usadas pelos tra
ficantes sãovelhas conhecidas. "São
as mesmas táticas. Surpresa eu não.

estou tendomais, mas a gente sem
pre se revolta quando menores são

utilizados", afirma.
Das 184 pessoas presas em

Cumbica neste ano, 68% eram ho
mens e 32%, mulheres. Desse total,
apenas 16% são brasileiros.

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO E

CANCELAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA
Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda EPp, portadora do CNPJ

08.945.050/0001-53, localizada áAvWaldemar Grubba, 1400 - Baepen
di - Iaragua do Sul/SC, pelo presente comunicado, torna público que
procedeu à revogação e cancelamento de procuração pública, a partir
desta data, à procuração passada em (17/04/2008) que nomeou como

procuradora Patrícia Ehmke Enke, Brasileira, Casada, Analista de RH,
portadora do RG 3.440.215-2, CPF 003:752.699-59, residente e domici
liada á RuaArthur Ehmke, 284 - Iaraguá dó Sul/SC, para representá-lo
na prática todos os atos necessários à execução de retirada de alvarás de

depósitos judiciais junto a l° e 2° vara do trabalho de Jaraguá do Sul/SC,
assim como efetuar os respectivos saques de valores nos corresponden
tes bancos indicados pela Justiça, cujo prazo de validade era indetermi

nado, ficando amesma cancelada em definitivo.

Iaraguá do Sul, 13 de Julho de 2010.
Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda EPP.

CNPJ: 08.945.080/0001-53

SESC
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SANTA CATARINA

Informa abertura de processo seletivo

Areal Re uisito Cidade
-

Inscrições e informações
Atendimento.

Ensino médio completo,
preferencialmente técnico em

Administração e/ou Contabilidade; Jaraguá do Sul Por meio do site até dia 28/07

Domínio de Informática; Habilidade no

atendimento ao público; Desejável
prática com prospecção de clientes e

interesse na área comercial.

Acompanhe os processos seletivos do SESCISC através do site www.sesc-sc.com.br�
ícone Banco de Talentos

------------------------��-�------���,....,..,....,,--_. ;;_." ......
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Que a vida útil de uma bola de beisebol numa
partida profissional é de sete arremessos?

Nos campeonatos oficiais dos Estados Unidos,
são utilizadas 600 mil bolas por ano.

VOCÊ SABIA?

Boa fase
As meninas do Jangada/FME venceram a quinta partida con

secutiva pelo Campeonato Estadual de Basquete Sub-17. A úl
tima vitória foi contra o Colégio Salesiano, de Itajaí, por 8Ix24.
Já' são sete vitórias em oito partidas e o time do técnico Júlio
Patrício é líder da competição com um ponto a mais que Cha

pecó (que tem um jogo a menos). O pr�ximo desafi� s�r� co.ntra
Navegantes, sábado às I5h em Jaragua do Sul (o gmasio ainda
não foi definido). No turno, as duas equipes já se encontraram e

o Jangada/FME atropelou: 88xIl.

Mano na seleção?

...., t.:l ..... •
TOWN

Gonvocacão

Nunca
vi uma modalidade fazer dnto amistoso de seleção

como o futsal. E inútil, diga-se de passagem, ainda por
cima justamente no meio das competições. Por que não
fazer como o vôlei, que tem calendários separados? Repi

to que para o esporte crescer é preciso qualidade e não quantida
de. O próximo "desafio internacional" será dias 22 e 24 de agosto,
contra a Argentina, em Manaus (com transmissã? da Globo, daí
a "motivação" para o jogo) e Anápolis (GO), respectivamente. Da
Malwee/Cimed irão Tiago, Neto, Falcão, Valdin e Lenísio.

A CBF deve anunciar ama

nhã o novo técnico da Seleção
Brasileira. O nome que 'mais

ganhou força nos últimos dias é
o de Mano Menezes, do Corin
thians. Particularmente, prefiro
ele ao Muricy Ramalho. Claro

que o. treinador do Fluminen
se' tem um currículo melhor,
com mais títulos, mas o estilo

de jogo do Muricy é mais re

tranqueiro até que o de Dunga.
Mano tem mais experiência que
o antigo treinador, mas acredito
que a torcida brasileira espera
va mais. Aos corintianos, que já
se imaginam órfãos, o boato é

que, se Mano assumir a seleção,
Adilson Batista será o novo téc
nico do Timão.

. .

. '.

I

DOIS TOQUES
OENOVO - Coroo a previsão do i

tempo não é nada'alllltladora,
a etapa do Estadual de
Automobilismo foinovamente
adiada, desta vez para 31/7 e

1/8.

JOGUINHOS,.Quatro das
cinco equipes jaraguaenses
conseguiram: vaga)2�aa .

':\.

fase Estadual dosJoghtllihos
.

Abertos. Só o voleibol feminino
ficoude fora.

,. Já asmenínas do
futsal ficaram em segundo
lugar. Na decisão disputada
ontem, perderam para Itajaí

. por 5x2.
' ii

.

Boca participa da 4a etapa
do -Brasileiro de Velocross

,

JARAGUÁ DO SUL
O piloto Luciano de Oliveira,

o Boca,' viaja hoje para Anápolis
(GO), onde participa da 4a eta

pa do Campeonato Brasileiro de
Velocross, nos fim de semana. O

objetivo do jaraguaense é reaver
a liderança perdida na tercei
ra etapa, realizada em junho na

cidade de Palmas (TO), quando
teve problemas com o motor da
moto e terminou na segunda co
locação daVXl.

.

Na classificação geral, Boca é
o vice-líder com 58 pontos, atrás
do também catarinense Lui An
dré Fietz, que tem 69. Segundo

ele, as expectativas para recu

perar os pontos perdidos são as

melhores, já que o Brasileiro fi
cou mais de um mês parado por
causa da Copa do Mundo. "Piz
acertos no motor, coloquei um
nóvo e vamos testar nessa etapa.
Estou cansado de chegar apenas
em segundo", desabafou. A com

petição nacional terá mais três

etapas até seu término.
Em agosto, será em uma ci

dade no Rio Grande do Sul que
ainda não foi definida, e duas
acontecem em setembro, em

Paracatu (MG) e outra cidade de
Mato Grosso do Sul a definir.

DIVULGAÇÃO

Boca (41) liderava a VX1 até a segunda rodada e quer reaver a posição
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ALBERTO lARANTO,
COLABORADOR

ETA:OLATE
I

ILIDOSO

AdolarWischraJ, 50 anos, nasceuem
Jaraguá do Sul em -1959, e com 17 anos
�já se destacava nas categorias de base ";

do Grêmio Esportivo Juventus.

I ",,,, ·'1, , j
';I ,

não marcou ums falta no jogador do tricolor
Nilo e Eta xingou o juiz para quem quisesse

.', ouvir:' "o seníior nã0 vendo nada, fica de .olho
aberto". Antes mesmo de encostar na bola,
,qenojs. de t�� "�Rtfado em c,ªmpo, q �rbitro re
vidou: "moleque, eu ainda estou vendo muito
bem" e deu um cartão amarelo para o jogador.

No luventus, Eta atuou até 1980, quando '

a equipe encerrou as atividades do futebol

profissional. No ano seguinte, foi para o Clu
be Atlético Baependi, onde ficou até 1982 e

conquistou, o 'Iorneio Norte Catarinense. De
1983 a 1986, 'Eta jogou no Alvorada, sua úl
tima equipe local, onde foi campeão da Se-

, gunda Divisão .. Atualmente Eta é "industrial
do ramo têxtil e sua maior diversão é bater
uma bolin�a po� o�. amigos dq Goniçãp,. ex;,
jogadores da época de Iuvehtus e Baependi. '

ra conhecido pela ótima visão de jogo,
habilidade e o poder ofensivo, Líder
por natureza, Eta chutava 'muito bem

..... e não demorou a para ser visto pelo
, então treinador do time profissional do .Mo
leque Travesso, Adão Goulart.
.

Eta era uma: esp�cie de carta na manga do
comandante, Em várias ocasiões ele entrava

em campo para ajudar a decidir o rumo do

jogo. Eni uma dessas suBstituições aconteceu!"

;;� o fato mais engraçado da carreira. Em Mafra,
, durante o jogo contra o Operário, ele estava se

." aquecendo para entrar emcampo, O bandeira
• Genielli Rodrigues _ .....

genielli@ocorreiodopovo.com�bl'
.

Esporte

)Eta era um líder
nato e tinha uma
boa visão de jogo.

I Hoje seumaior
prazer é jogar
com seus ex

companheiros
de clube

Dltrento
�VII!iW#

EMAGREÇA COM SAUO'E!
A Farmácia de Manipulação EKILíBRIO traz para você

fórmulas exclusivas para 'ajudar na perda.de peso!

Faça·nos um. visita e veja q ai fórm Ia e a ideal para você I
.

FermAe'a de Ma�lpulaçlo EkUfbrio
Fone: 3371·8298/3371-6087 R a J'" PlcoU( 110, Centro

.

. .

PHOUAMAGRA
A PHOLlAMAGRA possui ação diurética,

redutora de depósitos de celulite. Seu
a

'

eféito emagrecedor é devido a sua ação
supressora do apetite, causandoa serisação de saciedade e

� ,

assim diminuindo a fome e na queima de gordura 10Cãliiâda

principalmente no abdômen, diminuindo a circunferência

na cintura. Pode ser usada' para evitar o depósito de

gorduras na parede das artérias coronarianas diminuindo
os riscos de problemas cardíacos.

-

COMPOSTO EMAGRECEOOR 3
Fórmula que associa Caralluma fimbriata, Faseolamina e

Citrus.
-

CARALLUMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a Caralluma
.

também diminui a circunferência da Cintura e diminui a vontade de

comer doces.
FASEOLAM.NA: Extraída do feijão branco, a Faseolamina é uma

glicoproteína que seqüestra 40% do carboidrato consumido,
inibindo assim a absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultado é a redução dos níveis de açúcares e as

calorias atribuídas a eles e uma diminuição das reservas de

gordura.

CITRUS: Obtido da laranja amarga, agita o ritmo do seu organismo,
acelera o metabolismo, promovendo um maior gasto de calorias e,

conseqüentemente, a queima de estoques de gordura.

COMPOSTO EMAGRECEDOR4
Fórmula que associa além da Caralluma, Faseolamina e o Citrus, a
,

I

Casêolamiha, queinibe á absorção de parte das gorduras (Iipídeos)
ingeridos·e a, Quebra pedra, que atua como diurético,
hepatoprotetora e hipoglicemiante (sequestra a glicose no sangue)
ajudando no controle da glicemia.

KOUBO
o KOUBO possui propriedades importantíssimas no processo de

emagrecimento, sendo um potente moderador de apetite, que
auxilia no processo de emagrecimento 'estimulando o organismo
para liberar mais insulina à célula, saciando a fome' e,
principalmente, diminuindo a vontade de comer doces. Age
também estimulando o organismo a utilizar suas próprias reservas
energéticas, auxiliando na queima degordura.

.. '

J; .. ,. t:,', � ..
_.

.�__ .. _._.. _._.__ .....�.__ � ..��__._>�__
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Noite com chuva
de gols naArena
Malwee goleia Macaé e reassume a vice-liderança
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed veltou
ajogar em casa na Liga
Futsal e o 'aconchego' da
Arena Jaraguá fez bem
para a equipe.

O
time goleou o Macaé por
6x3 na noite de ontem e

voltou a encostar na lide

rança do torneio, retornando ao

segundo lugar na tabela de clas

sificação. Outro motivo de come

moração foi a artilharia isolada
de Falcão. O craque da camisa 12
marcou quatro gols ontem e ul

trapassou Deives, da Unisul, no
ranking dos goleadores, com 23

gols contra 22. O próximo com-

promisso da Malwee será o clás
sico diante da Krona/Joinville,
terça-feira, 27, às I9h, no Ginásio
da Univille.

No primeiro tempo, a Malwee
teve dificuldade no setor defen
sivo e por muito pouco o Macaé
não complicou a vida jaraguaense.
Falcão, em noite inspirada, abriu
o marcador a Imin5l. Enquanto a

Malwee ainda comemorava o time
fluminense empatou. Semmarca

ção Daniel Miranda aproveitou a

desatenção e igualou aos 2minI5.

A Malwee voltou a ficar na

frente aos 1 Imin25, novamente'
com Falcão. O camisa 12 mar

cou o terceiro da Malwee aos

I8minD2, gol. que deu tranqui
lidade à equipe uma vez que o

• Genielli Rodrigues
geral@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

, Falcão brilhou mais uma vez marcando quatro gols e se isolando como artilheiro da liga com 23 tentos

10a RODADA FOI RECHEADA DE EMPATES: QUATRO NO TOTAL

Cai O último invicto do Brasileirão
DA REDAÇÃO

O destaque da abertura da
1Da rodada do Campeonato Bra
sileiro foi o lanterna Atlético-GO.
O Dragão tirou a invencibilidade
do Corinthians, único time que
permanecia sem perder até on

tem. O time goiano surpreendeu
o Timão por 3xI, com Robston
abrindo o marcador. Ainda no

primeiro tempo Iarley empatou.
No segundo, Robston marcou

mais uma vez. Chicão perdeu um
pênalti eMarcão deu números fi
nais a partida.

_ O .Intemadonai venceu fora de.

casa o Atlético-MG e de virada. Em primeiro tempo Anderson Luiz
,

sua estreia como titular Diego Sou- empatou para o Prudente.
za marcou para o Galo. Mas Alec-

.

Mais tarde, dois novos em

sandro estava em noite inspirada e pates, ambos em IxI, entre Fla
marcou duas vezes para o colorado. mengo e Avaí, e Grêmio e Vasco.
OAtlético-PR recebeu o Santos e fez O atacante rubro-negro Diego
2xO. Bruno Costa e Bruno Mineiro Maurício fez seu primeiro gol
fizeram os gols do Furacão. como profissional. E numa co-

A rodada também foi recheada brança de falta Gabriel igualou
de empates. Vitória e Goiás fica- para os catarinenses.
ram 2x2 e São Paulo e Prudente, No Sul, o empate entre Grê

lxl. Rafael Moura e Everton San- mio eVasco foi ruim para ambos,
tosmarcarampara o time goiano e que seguem na zona de rebaixa
Ricardo Conceição e Soares para o mento. Nunes, para o time cruz

Vitória.]á o São Paulo saiu na fren- maltino, e Jonas para o tricolor

te comWashington, mas ainda no.. _ .Gaúchomarcaramnapartida, ..

14° Cascavel 10 5362 -9 !33,3%
15° Praia Clube 18 171 5 3 9 42!60 -1s!35,2%

1$
;

16° Cortiana 17 4 5 9 38156 -18,31,4%
44147

;

17" Macaé 16 1� 5 1 10 -3 133,3%
18° Assoeva 16 16 4 4 8 31�8 -17133,3%
19° Anápolis 14 ls! 4 2 12 40�7 -27!25,9%
20° São Paulo 14 171 3 5 9 31146 -15127,4%

.A LANTERNA IIIIIIIIIIIIIII lJ
l

2 4 12 51b -22118,5%UNISUL 10
! i

CLASSIFICAÇÃO

(1
RESULTADOS

Copagril 3x3 Minas

canos Barbosa 4x3 Cortiana

cascavel Oxl Corinthians

Florianópolis 4xl Praia Clube

Krona/Joinville 2xO São Paulo

Anápolis 2xl RCG/Garça
Umuarama 2x2 Intelli

Unisul 3x4 Petrópolis
Foz Futsal 4x2 Assoeva

Malwee/Cimed 6x3 Macaé

PRÓXIMOS JOGOS

SÁBADO
llh - Minas x Umuarama

15h -Intelll x Carlos Barbosa

16h - Corinthians x Foz Futsal

16h - Praia Clube x Cortiana

17h - São Paulo x Copagrlt
19h - Macaé x Krona/Joinville I19h - RCG/Garça x Florianópo
20h15 - Assoeva x Atlântico

SEGUNDA·FaRA

19h15 - canos Barbosa x

Minas

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols Pró;
GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Flu joga para manter embalo e

Felipão quer a primeira vitória
tando com osmaus resultados.

Por fim, em Campinas, o Gu
rani enfrenta o Ceará. A equipe
interior paulista ainda tenta se e

contrar após a saída do atacante R

ger, artilheiro do campeonato co

seis gols. Já os cearenses perderan
invencibilidade no último do�
contra o Internacional e buscam

reabilitação.
DIVULGAÇÃO/PHOTOCÂMI

Fluminense, do atacante Fred,
pega o Cruzeiro no Maracanã

Macaé estava perdendo chances
claras de gol. O time fluminen
se descontou aos I9min26 com

Welligton, 3x2.
O segundo tempo foi total

mente diferente com aMalwee to
mando conta do jogo.Aos 2minD5,
Valdin numa jogada trabalhada,
ampliou: 4x2. Logo depois ele
saiu sentindo a coxa esquerda.
Aos I2minI7 Leco fez um dos gols
mais bonitos da equipe: matou a

bola deuum chapéu no adversário
e bateu de primeira. Menos de um
minuto depois, com I3min08, Fal- _

cão fez o sexto da Malwee. OMa-DA REDAÇÃO
caé ainda descontou comWellig- A IDa rodada do Campeonato
ton aos I9min47. Brasileiro será encerrada hoje com

a realização de três partidas. E serão

confrontos que prometem muito

equílíbrio e emoção. No Maracanã,
o Fluminense enfrenta um de seus

maiores desafios para semanter na

luta pela liderança. O Cruzeiro sem

prefoi uma pedra no sapato tricolor
nos últimos anos. Além disso, os

r mineiros estão na briga para entrar
no G4. Embalado pela importante
vitória sobre o Santos, o tricolor não
quer bobear.

Em São Paulo, o Palmeiras joga
em sua "nova casa", o Pacaembu,
contra o Botafogo e quer a primeira
vitória de Felipão. Na estreiado pen
tacampeão do mundo, domingo, o
alvíverde. foi derrotado pelo Avaí,
em Florianópolis. Só que o Botafogo
promete estragar a festa.Muito perto
da zona de rebaixamento, loel Santa
na necessita dos três pontos, pois as

críticas ao seu trabalho estão aumen-

GA BRASILEIRO - SÉRIE �
CLASSIFICAÇÃO

6°· Cruzeiro

70 Aváí
8° Vitória

9° Prudente

:)..0° Guàrani

i1� ;/, Saqtos

15i91.413
15 hol 413

! .
1 :

13 i lO! 3 J4
j [. ,,�

13 uo 314
i ,1' '�

13 19 r 3.14
I t. 'i,

12 i lO! 31'31 j_ ,i

12 llOi., 3 '[a
12!9!3!3

.12\', São Paulo

13° Palmeiras

14° Goiás

15° Atlético-PR

16°

...... j" t I I I

10"RODADA
RESULTADOS.
São Paulo 1xl Grêmio Prude
Atlético-MG 1x2 Internaciona
Vitória 2x2 Goiás

Flamengo 1xl Avaí
Atlético-GO 3xl Corinthians
Grêmio 1xl Vasco
Atlético-PR 2xO Santos

3 117 115
3113b

; �

3 i13f14
219 hi

I ,1,
1.16;15

4 !13l12
3 110110

HOJE
21h - Palmeiras x Botafogo
21h - Fluminense x Cruzeiro
21h - Guarani x Ceará

DOMINGO
16h - Goiás x Atlético-PR
16h - Santos x São Paulo
16h - Cruzeiro x Grêmio
16h - Internacional x Flamen
18h30 - Botafogo x Fluminer
18h30 - Corinthians x Guara
18h30 - Ceará x Palmeiras

;r!MfJ;ifi§f!�"qfi:9b,�rtas!6res
ClassificadosCopa Sul-Ámerica

Rebaixados para Séne B
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Liberdade emmenos de doisanos
Ex-delegada deve ser beneficiada com progressão de pena e sair mais cedo do presídio
JARAGUÁ DO SUL

Um ano e seis meses. Este
deve ser o tempo máximo
Que a ex-delegada .naI
JuremaWulfdeve ficar presa
em período integral.
-�elo menos, é isso que deve

_..
acontecer no processo da

Operação Game Over em

que ela foi condenada no

último dia 9. Na decisão em primei
ro grau, Jurema foi condenada a seis
anos e oito meses de reclusão em

regime fechado por corrupção pas
siva e a um ano, trêsmeses e 16 dias
em regime semiaberto por violação
do sigilo funcional. Mas, ao com-

. pletar 1/6 da pena por corrupção
passiva - um ano, ummês e dez dias
- ela poderá progredir para o regime
semiaberto se tiver bom comporta
mento. Como ela já ficou presa por
nove meses, o Código Penal prevê
que este tempo será descontado, ou
seja, ela ficará no regime fechado

por apenas quatro meses.
Ao progredir para o regime se

miaberto, a ex-delegada conquista
o direito a cinco saídas temporárias
de sete dias. No semiaberto, ela de
veria cumprir seis anos e dezmeses.
Para chegar nesse resultado, a Justi
ça irá subtrair do total da pena por
corrupção passiva (seis anos e oito

meses) o tempo que ela já cumpriu
(um ano, um mês e dez dias) e so-

mará a pena que ainda falta cum

prir por violação de sigilo funcional
(um ano e trêsmeses).Mas, ao com
pletar 1/6 dessa pena - ou seja, um
ano e dois meses - ela passariapara
o regime aberto, ganhando o direito
a sair da unidade prisional durante
o dia e voltando à noite.

ARQUIVO OCP

No entanto, essa rotina deve
durarmenos de quatro meses, uma

vez que ela teria cumprido quase
1/3 da pena. Assim, ao comple
tar este período da condenação, a
defesa poderá pedir o livramento
condicional quando ela tiver com
pletado dois anos e seis meses de

detenção. Se o benefício for acei
to pela Justiça, o restante da.pena
será cumprida em liberdade, des
de que ela obedeça aos requisitos
estabelecidos pelo Poder Judiciá
rio - como não viajar por mais de
oito dias ou mudar de endereço
sem avisar o juiz, entre outras.

Jurema também responde outra é

ação judicial por, supostamente, ter
acobertado o esquema de jogos de
azar na região, mas ainda não há

previsão sobre quando a sentença
deve sair. Caso seja condenada tam
bém neste processo, a ex-delegada Justiça só irá conceder o benefício da progressão de regime se

cumprirámais tempo de pena. a ex-delegada regional apresentar bom comportamento

8R-280 é cenário de dois
acidentes fatais na região

GUARAMIRIM/JARAGUÁ DO SUL
A BR-280 foi palco de dois aci

dentes commorte na quinta-feira.
O primeiro aconteceu às 14h30
em frente ao Posto Guaramirim
e envolveu bicicleta e caminhão.
O ciclista Osvaldo Marquardt, 51

anos, foi atingido pelo Ford Cargo
1517 com placas de Guaramirim,
conduzido por Osmar Antônio
Bonetti, 45. Marquardt, que apre
sentava traumatismo craniano
e hemorragia interna, foi levado
ainda corri vida ao Hospital São
José. Ele morreu depois de passar
por uma cirurgia.

O caminhoneiro relatou à Po
lícia Rodoviária Federal que o mo

tociclista teria cortado a sua frente
e que não conseguiu frear a tempo

de evitar o acidente. A VÍtima mo
rava emGuaramirim.

ESTRADA NOVA

O outro aconteceu às 22h40 no
km 68,2 da rodovia, próximo ao

viaduto do bairro Estrada Nova, e
envolveu caminhão emotocicleta.
O motociclista Ronaldo Fabiani,
21 anos, 'morreu na hora. Segundo
a PRF, ele bateu de frente com um

.

caminhão Mercedes Benz com

placas de Benedito Novo, condu
zido porEdílsonVoigt, 34.

Ontem à tarde, a PoÍícia Rodo
viária informou que as causas do
acidente ainda eram desconheci
das. O corpo foi levado para o Pa

raná' onde moram os familiares. .

Prestacão
�

de serviços
No caso dos servidores públicos

AdilsonMacário de Oliveira Júnior e
Amoacy Luiz Espíndola, que foram
condenados a cumprir a pena em

regime aberto, a Justiça optou em

substituir a detenção por prestação
pecuniária e de serviços à comuni
dade. Para Macário - que foi con
denado a um ano, três meses e dez
dias de detenção em regime aberto
por violação de sigilo funcional e

prevaricação - a prestação pecuniá
ria foi estabelecida em sete salários
mínirnos, a ser paga em favor de
entidade que será definida na sede
da execução penal. Jáaprestação de
serviços à comunidade será de uma
hora de tarefa por dia de condena- '

ção, também em entidade com fi
nalidade pública a ser definida.

Para Espíndola - cuja condena
I ção foi de dois anos e quatro meses

de reclusão em regime aberto - a

prestação pecuniária foi definidano
valor de dez salários mínimos, a ser
paga em favor de entidade a ser de
finida. A prestação de serviços será
de uma hora tarefa por dia de con

denação na entidade.
Asubstituição dapena é prevista

pelo Código Penal quando há con

denação por crimes considerados
não violentos, pena não superior a
quatro anos e quando os réus não
são reincidentes.

vu:n,J)U]!A n�ÉsI�eA
Mãe acusada de agressão

Uma mulher de 43 anos é acusada de agredir a
própria filha, de 17, no bairro Putanga, na manhã de
ontem. Segundo o delegado de Guaramirim, Daniel
Dias, a jovem registrou um boletim de ocorrência

acompanhada do Conselho Tutelar, mas não tinha
nenhuma marca de violência aparente. Ela foi sub
metida ao exame de corpo de delito no IML (Instituto
Médico Legal) e o laudo deve sair em sete dias. Amãe
deve ser ouvida amanhã. Para a Polícia Militar, a jo
vem disse que a briga aconteceu porque a mãe não
concordava com o término do namoro dela com um

homem de 27 anos, com quem vivia há algum tempo.

CAI El BÔr��GO

Tentativà de furto
Um ladrão tentou arrombar um caixa eletrô

nico da agência central do Banco do Brasil de

Guaramirim, por volta das 4h30 de quinta-feira.
Ele usou um maçarico para cortar o equipamen
to, que teve um princípio de incêndio. Além do

maçarico, também foram encontrados no local

um botijão de gás, uma mochila e uma chave de

fenda. Segundo a Polícia Militar, uma testemu

nha teria visto um homem deixando o local car

regando uma sacola e um pé-de-cabra e fugindo
em um Renault Clio preto. Até o fechamento des

ta edição, o bandido não foi localizado.

COMUNICADO
Seara Alimentos S/A. torna público que requereu à Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FATMA), solicitação de Renovação da Licença Ambiental de Operação,
para Abate de Aves e Produção de Ração, localizada na. Rua Eurico Duwe, s/n o

,

bairro Rio da Luz, município de Jaraguá do Sul - se.
.
'.
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Caraguá Auto, Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

'mediante de apresentação de CNPJ

Ofertas válidas até 24107/10 ou enquanto duraremos estoques, Taxa de 0,99% para Voyage. com 60% de entrada e saldo em 24 meses, O navegadorGPS portátil ofertado é o
, H-Suster HSN-4310P. Qualquer percentual de desconto pode ocasionara não concessão do brinde, Credito sujeito a aprovação. Fotos meramente ilustrativas.
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wvwv.avtoelite.com.br
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