
Autoridades buscam
soluções para o trânsito
Representantes da Prefeitura e do Ministério das Cidades debateram as necessidades do

transporte urbano de Jaraguá do Sul durante a reunião plenária daAcijs, na noite de ontem.
Página 7 Operário morto

no pátio da obra
Aldanir Leite Camargo,36 anos,
foi agredido com uma barra
de ferro e depois ainda foi
atropelado. Amadeus da Silva, 40,
confessou o crime. Página 23

Pesquisadores já
estão nas ruas
Recenseadores do IBGE têm
a missão de elaborar um raio-x
detalhado de todos os municípios
brasileiros. Página 10

MP pede impugnação
de Evaldo Junckes
Candidato a deputado
estadual do PT teve as contas

-

rejeitadas do período em que
foi presidente da Câmara de
Vereadores. Página 4·

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

1914

o começo da
18 Guerra Mundial

No
dia 3 de agosto de 1914, França,

Bélgica e Grã-Bretanha declaram
guerra à Alemanha, iniciando a

.

.

Primeira Guerra. O estopim foi o
assassinato do príncipe do Império Aus
tro-Húngaro, Francisco Ferdinando, em

28 de junho. Entre o dia damorte de Perdi
nando e o dia 3 de agosto, todas as potên
cias decidem entrar na guerra.

Muitos dos combates na Primeira Guer
ra Mundial ocorreram nas frentes ociden
tais, em trincheiras e fortificações (sepa
radas pelas "Terras de Ninguém", o espaço
entre cada trincheira onde vários cadáveres
ficavam à espera do recolhimento) do Mar
do Norte até a Suíça. As batalhas davam-se
em invasões dinâmicas, em confrontos no

mar,'e pela primeira vez na história, no ar.

Ao fim de todos os conflitos, o saldo fi
cou emmais de 19 milhões demortos, dos
quais 5% eram civis - na Segunda Guerra
Mundial, esse número aumentaria para
60%. O conflito rompeu definitivamente
com a antiga ordem mundial, que havia
sido criada após as Guerras Napoleónicas.
Ficou marcado, assim, o fim do absolutis
mo monárquico na Europa.

Três impérios europeus foram destruí
dos e consequentemente desmembrados:
Alemão, o Austro-Húngaro e o Russo. Nos
Bálcãs e no Médio Oriente o mesmo ocor

reu com o Império Turco-Otomano. Di
nastias imperiais europeias como as das
famílias Habsburgos, Romanov e Hohen
zollern, que vinham dominando politica
mente a Europa e cujo poder tinha raízes
nas Cruzadas, também caíram durante os

quatro anos de guerra.

MUDANÇA
Novo visual
Na semana de 30 de janeiro
a 5 de fevereiro de 1988, o
jornal "O Correio do Povo"
noticiava que Iaragua do
Sul iria ganhar um novo

visual. Entre as mudanças,
estava a padronização das

calçadas e a capa asfáltica
que seria colocada no
centro da cidade.

A ÚLTIMA CASA
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o nacionalismo
de Monteiro lobato

Uma boneca de panomuito enxerida, urn
sabugo de milho extremamente inteligente,
urn porco guloso, urna bruxa que na verdade
é urn jacaré e duas crianças, que vivem inú
meras aventuras ao lado de todos esses perso
nagens. Não é difícil reconhecer na descrição
o Sítio do Picapau Amarelo, obra que faria o

escritor e advogado Monteiro Lobato entrar

para a história da literatura infantil.

Apesar de o sítio ter marcado a vida do
brasileiro, a obramostra apenas urna fração
do engajamento nacionalista de Monteiro.
Em 1918, o escritor se torna dono daRevista
do Brasil, e passa a dar espaço a artistasmo
dernistas e novatos. Nas mãos do paulista,
que dava grande valor à ideia de livro como
produto de consumo, a Revista prosperou e

deu origem a uma empresa editorial.

Apesar de ter se dedicado principalmen
te às obras infantis, como "O Gato Félix"
(1928), também é autor de obras como I�S
Aventuras de Hans Staden" (1927), Urupês
(1918) e Ferro (1931).

wa

Rachel de Queiroz
Em 1977, no dia 3 de agosto, a Aca

demia Brasileira de Letras passou a ter

seu primeiro membro do sexo femini
no. Foi Rachel de Queiroz, escritora e

jornalista, que esteve envolvida na po
lítica durante toda a sua vida e já havia
recebido pelo conjunto de sua obra o

Prêmio Machado de Assis, da Acade
mia Brasileira de Letras, em 1957.

Monteiro Lobato, além de ter se dedicado às obras
infantis, também se engajou no nacionalismo

PELO MUNDO

·1

Nasce Carlos Cachaça
Neste mesmo dia, em 1902, nasce

um dos maiores nomes do samba bra
sileiro' Carlos Cachaça. O compositor
foi batizado como Carlos Moreira de
Castro, e fundaria anos mais tarde a

escola de samba Estação Primeira de

Mangueira. A Mangueira detém 18 tí -

.

tulos, sendo um Super-Campeonato,
exclusivo, de 1984.

"O lobo" vai ao ar
No dia 3 de agosto de 1922, a rádio

WGY de NovaYork leva ao ar a peça "O
Lobo", de Eugen Walter. Esta é consi
derada pormuitos historiadores como
a primeira transmissão de uma peça
radiofônica. A primeira-rádio comer

cial do mundo havia começado suas

transmissões apenas dois anos antes,
em Pittsburgh, nos EUA.

A porcelana
Os ceramistas chineses começaram a fabricar
porcelana, uma forma altamente refinada de
cerâmica, durante as DinastiasYin e Shang.
A fabricação avançada de porcelana se tomou

possível com o desenvolvimento de fornos
. especiais, capazes de queimar o caulim, urn
tipo de argila branca, a temperaturas por volta

de 1.200 graus centígrados.
.

O cemitério protestante "Brüstlein", localizado onde hoje é o bairro Czerniewicz,
teve origem na propriedade da família Sohn. O primeiro sepultamento, de Gertrud
'Iodt, foi realizado no dia 16 de dezembro de 1901. Desde então, outras 85 pessoas
têm o-local como sua últimamorada. Hoje, o cemitério fica exatamente no centro
do bairro, e já foi alvo de protestos - em 2007, um cemitério vertical foi edificado
nos fundos da propriedade de 3,5mil m-.A construção resultou em inúmeros
protestos da comunidade, resultando em um, embargo. Hoje, é considerado pela
Fundação Cultural como patrimônio que deve ser completamente preservado, pela
sua originalidade e localização em um dos eixos históricos.
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PONTO DE VISTA

FernandoRizzolo
;

Advogado, .

Educação para o desenvoMmento

A multiplicação de
um modernismo
importado, ilhado
num mar de atraso

e ignorância,
nunca será capaz
de resolver o

problema do
subdesenvolvimento
latino-americano.

Torna-se
impossível ter uma política educa

cional coerente em todos os âmbitos da so

ciedade, incluindo a de Ciência e Tecnologia,
se não for realizado um projeto nacional de

desenvolvimento em longo prazo, com característi
cas ideológicas e objetivos bem definidos, de modo

que os resultados da pesquisa científica possam ser

benéficos para o país. Vamos ampliar o conceito,
como forma de aprofundar o tema, tão importante
nesta época de mudanças econômicas e políticas. A
definição concreta destes objetivos possibilita amu

dança da tecnologia física e social, como também
define as prioridades em pesquisa e

desenvolvimento. Tal condicionante
remete ao próprio papel social dos
pesquisadores e universitários, inclu
indo os novos empreendedores liga
dos às atividades acadêmicas.

Encontramo-nos na encruzilhada
da descoberta de que a ciência uni
versal pouco tem de universal, ela
está confinada aos limites das nações
avançadas. Nosso continente é con

denado a padecer a tecnologia dos

poderosos, tornando-nos incapazes
de criar uma tecnologia nacional que
permita sustentar nosso próprio de
senvolvimento. Esse transplante de

tecnologias, muitas vezes distantes
das nossas verdadeiras necessidades, não apenas
implica a subordinação cultural, senão que aumenta
dramaticamente nossa submissão econômica.

A multiplicação de um modernismo importado,
.

ilhado num mar de atraso e ignorância, nunca será

capaz de resolver o problema do subdesenvolvimen
to latino-americano, simplesmente porque esta não

é uma etapa do desenvolvimento, e sim uma con

trapartida do progresso alheio. Recebemos tecno

logias modernas como no passado foram recebidos

espelhinhos e colares dos conquistadores. Mas tudo
isso sempre foi colocado ao serviço dos outros, esses
"outros" que nos enganam com os símbolos da pros
peridade, tomando-nos incapazes de perceber que
estes escondem os símbolos da dependência. Nesse
contexto, no qual predomina uma sociedade de

classes, em que apenas umaminoria chega ao ensino

superior, a universidade toma-se, sem querer, um in

strumento de dominação, reproduzindo o sistema e

exercendo o controle social sobre amaioria desprivi
legiada. Para que isso não aconteça, o ensino deve
ser democratizado, implantando inovações, tanto no
conteúdo quanto na metodologia de aprendizagem
das disciplinas, técnicas, científicas e humanísticas.

Qual é o papel do educador nessa situação? Suas
tarefas devem ser a de um agente multiplicador e
integrador dos conhecimentos, ensinando como

aprender e como transmitir, mas sempre focado na
realidade social. Isso vale também para o ensino e

desenvolvimento da tecnologia, no
sentida de mostrar que suas realiza

ções não dependem unicamente do
conhecimento científico. A inovação
de produtos e processos pode ser re

alizada empiricamente, tanto pela
observação como pela combinação
criativa de outros tipos de conhe
cimentos. O forte estímulo do .poder
público por meio de incentivos, seja
através das instituições federais ou

parceiros locais, trilha o caminho

para politizar a ciência e tecnologia,
desvinculando-a de sua pretensão
de objetividade e neutralidade, re

forçando assim a necessidade de
estender à população a educação

e informação sobre o papel da pesquisa e desen
volvimento tecnológico. Nessa nova abordagem,
a estratégia da educação para o desenvolvimento
estará assentada no esforço de identificação e or

ganização de todos os conhecimentos científicos

disponíveis. A ativa colaboração entre cientistas
e técnicos, por um lado, e cientistas sociais, por
outro, torna-se o foco principal para dimensionar
o papel das inovações tecnológicas, cujo objetivo
fundamental, além do crescimento econômico,
deve ser a justiça distributiva e o bem-estar de toda
a população. Uma sociedade orientada para es

ses objetivos, oferecerá ao povo a oportunidade de

participar nas decisões que afetam a produção, a
distribuição e consumo de bens e serviços, que é

resultado, em última instância, do esforço coletivo
de toda a sociedade.
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ATENDIMENTO

Secretaria Social
muda de endereço

A Secretaria do Desenvolvimento So

cial, Família e Habitação volta a atender a

partir dessa semana em seu antigo prédio
localizado próximo à portaria principal
do Centro Administrativo de Iaraguá do
Sul. Esta secretaria esteve com seu aten

dimento disperso em diversos setores da
Prefeitura por cerca de três meses, devido

. às obras de reforma em suas instalações.

PRORROGADAS

Inscrições para o

Jaraguá em Dança
o prazo das inscrições para o 16° Iara

guá em Dança foi prorrogado até o dia 11.

Segundo a coordenadora do evento, Mir
iam Meier, a medida foi adotada para fa
cilitar aadesão dos grupos, pois o período
anterior coincidiu com as férias escolares.
Os interessados devem se inscrever gra
tuitamente pela internet, no site (http:/ /
cultura.jaraguadosul.com.br).

.lIVRO LIVRE

Escritor visita
escolas hoje

O escritor e coordenador de Projetos do
Instituto Evoluir, de Blumenau, Hugo Máx

imo, visita hoje escolas municipais. O autor

do livro "Cidade Lobo", uma das publicações
entregues aos estudantes no Projeto Livro

Livre, conversará com alunos das turmas

de 8° e 9° anos das escolas Ricieri Marcatto
e Marcos Emílio Verbinnen, e a tarde, na
Machado deAssis eRodolpho Dombusch.

CAPACITAÇÃO
Negociação é tema

de curso em Jaraguá
Curso de Negociação Eficaz acontece

dia 16 de agosto no HotelVale das Pedras,
em Jaraguá do Sul. O treinamento terá
como instrutor Flávio Roberto Pereira,
psicólogo organizacional. O evento acon

tece das 8h30 às 18h e inclui certificado e

material de apoio. Informações pelo tele
fone (47) 3042-0615 e no e-mail berna

dete@multieventosempresariais.com.br.
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ELEI ES

Ministério Público pede
impugnação·de Junckes
Candidato teve as contas rejeitadas qual1do presidente da Câmara
GUARAMIRIM

Se depender do Ministério
Público Eleitoral, Evaldo
Junckes (pn não será
candidato este ano.

O
parecer final do órgão pede

.
a impugnação da candida
tura a deputado estadual do

ex-prefeito. O motivo é que o

candidato teve as contas rejeitadas
em 2001, quando era presidente da
Câmara de Vereadores, o que impug
na um concorrente segundo a Lei das

Inegibilidades. O TRE (Tribunal Re
gional Eleitoral) deve julgar todas as

candidaturas até quinta-feira.
Junckes apareceu na lista de irre

gulares do TCE (Tribunal de Contas do
Estado) no começo de julho. Com isso,
o PMDB catarinense denunciou o can

didato no TRE. O petista respondeu ao

Procurador Eleitoral afirmando que a

decisão do TCE, julgada em 2005, havia
sido reformada em 2009, legalizando
sua situação.

Porém, o procurador Regional Elei
toral Cláudio Fontanellamanteve o pe
dido de impugnação, alegalJdo que o

acórdão do TCE foi reformado parcial
mente, e as contas de Iunckes continu
aram com o julgamento de irregular.
Segundo a Lei das Inegibilidades, ficam
inelegíveis "os que tiyerem suas contas

relativas ao exercício de cargos ou fun

ções públicas rejeitadas por irregulari
dade insanável que configure ato dolo
so de improbidade administrativa".

OFENSIVO

Iunckes diz estar confiante em uma

vitória no julgamento no TRE. Ele afir
ma que seu nome apareceu na lista do
TCE porque ele não pagou a multa re

lativa a 2001 até o dia 30 de junho. "Eu
não sabia que seria assim. Se soubesse
teria pagado. Os outros candidatos que
fizeram o pagamento, não constaram

na lista. Isso é justo?", questiona.
Se for impugnado, Iunckes promete

investigar a situação dos concorrentes.
"Vou querer saber, entre os candida

tos, quem já foi presidente de Câmara
e teve as contas rejeitadas. Um deles é
o Carione Pavanello (DEM), que esteve

no cargo em 2003. As contas dele não

foram aceitas, mas ele pagou a tempo,
aí ninguém fala nada", ataca.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

�

Evaldo Junckes diz estar confiante no deferimento da candidatura pelo juiz eleitoral
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"
Os outros candidatos

que fizeram o pagamento,
não constaram na lista.

Isso é justo?
EVALDO JUNCKES (PT)

"

";Aguardam [ulgamento
, ", ',if;;, .,

,

"� EYí;lldo JlJnckes (PT) I

;,. Cétwbi Pinheiro,(PBT) .

..

• Carlos Chiodin! (PMDB)
,

• 'Irineu Pasold (PSDB)
• teone Silv:a,(PT)

.

� Mqria Lúcia Richard (PSC)

APESAR DO REGISTRO DEFERIDO, VEREADORA AINDA TEM DÚVIDA

Natália define candidatura nestà semana
JARAGUÁ DO SUL

A primeira candidatura defe
rida pelo TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) na região foi a de Na

tália PetryIl'Sb). Porém, a presi
dente da Câmara ainda não sabe
se irámesmo disputar as eleições
este ano. Questões familiares e o

alto número de candidaturas na

região pesam pela desistência.
"Meus familiares passaram

por situações desagradáveis
este ano. A apoio deles é im

portante e sei que eles não es

tão em condições de fazer isso

agora. Também concordo com a

posição das associações empre
sariais, que defendem a redução
de candidaturas. Se eu me can

didatar e a sigla não fizer a le

genda, esses votos não irão para
outro candidato daqui. Vão' se
perder", explica._

Por outro lado, Natália conta
que a direção estadual do PSB
'conta com ela para ajudar na

legenda, e a vereadora possui
boas chances de ser a primeira
colocada do partido. "Fui infor
mada de uma pesquisa feita na

cidade onde o meu nome apa
recia na frente. Vou atrás nesta
semana. O número de candida
turas precisa ser reduzido, mas
são os que têm poucas chances

. que deveriam abdicar, não?",
questiona.

Questões familiares
podem tirar a candidata

da disputá para a

Assemb.leia Legislativa.

A candidata' deve esperar- a

conclusão dos julgamentos do
TRE para tomar uma decisão. En
quanto isso, ela atua nos bastido
res. "Já fiz algumas reuniões sobre
o assunto e está tudo pronto. Se
a candidatura continuar, vamos
colocar a campanha nas ruas na

próxima semana", comenta,

,I
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PIERO RAGAZZI
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Decisão de Natália deve sair até o próximo dia 10
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ca rol i na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Aprovada
pela Câmara

há um mês, a lei antifu
mo foi sancionada pela
prefeita Cecília Konell

(DEM) na última sexta-feira e co

meça a vigorar dentro de 90 dias, a
partir da sua publicação. Assim, lá
pormeados de novembro, fuman
tes terão restrição para consumir

cigarros ou qualquer produto fu

mígeno em ambientes de uso co

letivo, públicos ou privados.
A medida também passa por

investimentos no setor privado,
pelos estabelecimentos que não

dispõem de área destinada exclu
sivamente para fumar, "devida
mente isolada e com arejamento
conveniente". Áreas comuns de

condomínios, teatros, bares, boa
tes, restaurantes, hotéis, bancos,

•

ca
AJustiçaEleitoral de Jaraguá do

Sul está contratando dez técnicos
de urna, para trabalho temporário
de aproximadamente três meses,

com carteira assinada, durante o

período das eleições. Para a função
exige-se ensino médio completo e

conhecimentos básicos em infor
mática. Informações detalhadas
e inscrição para seleção no site:

www.ivote.probank.com.br ou

através do e-mail graziela.souza@
probank.com.br.

Além dos nativos,
candidatos que
passaram por Jaraguá
do Sul no fim de
semana incluíram na

agenda uma passada .

pela Stammitsch, no
Calçadão. O candidato
ao Senado, Paulo
Bauer (PSDB), cruzou
com o postulante à

Assembleia, Evaldo
Iunckes (PT), e
brincou. IiÉ do PT,
mas é gente boa",
comentou, fazendo

pose para as lentes
do fotógrafo Piero ,

Ragazzi. Em passado
não tão distante, os
dois já pertenceram ao

mesmo partido, o PFL,
hoje DEM.

supermercados, padarias, farmá
cias, instituições de saúde, escolas,
veículos públicos ou privados de

transporte coletivo e táxis enqua
dram-se na lei.

Aos donos desses estabeleci
mentos caberá advertir infratores
sobre a proibição e, até, promover
a retirada destes do local. O em

presário omisso ficará sujeito às

sanções previstas no Código de
Defesa do Consumidor e na legis
lação sanitária. Para a lei "pegar"
será preciso contar também com

a boavontade do cidadão comum,

que poderá relatar ao Procon ou

Vigilância Sanitária casos de des

cumprimento à norma.
É uma questão cultural, a

quem só o tempo dirá se a aceita

ção serámaior que a resistência.

Câmaras de Vereadores da re

gião tiveram ontem a primeira
sessão após o recesso parlamen
tar. Em Iaraguá do Sul, a reunião

acontece hoje, mas em novo local.
Por conta das reformas na sede, as
sessões de terça e quinta-feira pas
sam para o auditório do Sindicato
dos Trabalhadores das Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do Sul e

região, às 19 horas. Além de no

vas adaptações para atender à lei
de acessibilidade, os sistemas de

sonorização e votação eletrônica
serão modernizados.

FALA Aí!

Elas refletem
uma situação de
momento, são um

voto de credibilidade
da campanha.

COORDENADOR DA
CAMPANHA. 00 pp NA REGIÃO,
FEUPE VOIGT (PP), SOBRE A

EfEMERIDADE DAS
PESOUlSAS ELEITORAIS

PIERO RAGAZZI

PIERO RAGAZZI

Coordenadores
A reunião de sábado da co

ligação majoritária liAs pessoas
em primeiro lugar", do can

didato ao governo Raimundo
Colombo (DEM), definiu os co

ordenadores da campanha no

Vale do Itapocu. Do PPS, ficou

responsável pelos trabalhos a
. secretária de Agricultura de Co

rupá, Bernadete Hillbrecht, do
PSDB Lio Tironi, do DEM Alci
des Pavanello e do PMDB o pre
feito Luiz Carlos Tamanini.

Pela rede
A entrevista com a candidata do

PT, Ideli Salvatti, uma da série com
, os concorrentes ao governo publi
cada pelo O Correio, repercutiu no

Oeste do Estado. O portal/Tudo so

breXanxerê" destacou a declaração
de Ideli de que o prefeito da cidade,
Bruno Bortoluzzi (PSDB), aderiu à
sua candidatura. Os tucanos disse
ram apenas que o partido está fe
chado com a tríplice. Já o presidente
do PT, Leonir Tiecher, aproveitou
a deixa. liA esperança de mudança
tem atraído prefeito, vereadores e

lideranças de todos os partidos".

Propaganda
o tempo de propaganda de

cada partido ou coligação no

horário eleitoral gratuito, que co
meça dia 17, já foi definido pelo
TRE. AngelaArnin (PP) terá 2 mi
nutos e 17 segundos, Raimundo
Colombo (DEM) 7 minutos e 13

segundos, e Ideli Salvatti (PT) 4
minutos e 16 segundos. Na dis

puta proporcional, os candida
tos aguardam para saber quanto
tempo do total os partidos desti
narão para cada um.

Acervo
Prefeito Nilson Bylaardt (PMDB) vai encaminhar à Câmara deVe

readores este mês projeto para compra de acervo histórico do mu

nicípio. O assunto foi discutido ontem em reunião na Prefeitura. De

posse do pesquisador Daniel Guadin, o material deverá ser transferi
do para uma sala nas futuras instalações da biblioteca municipal. O
historiador Ademir Pfiffer, que fez um levantamento de todo o acer

vo, destacou a necessidade de um local adequado para preservação
dos documentos e peças.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DO LEITOR

o gosto de agosto

O
próximo 13 é dele, uma

sexta-feira. A boca co

meça a travar, com certo

amargo. Penso que não
sou só eu que não gosto nadica
de nada de agosto, embora dê
tantas rimas. Virou
lenda como mês
do cachorro louco,
embora a gente sai
ba que muita coisa
ruim acontece em

todos os meses do
ano. Mas agosto
ficou famoso; por
que rima com des

gosto, esgoto? Tam
bém dá ansiedade
e angústia em quem já começa a

ver o ano virando, pré-passado.
Aqui tivemos presidente que

renunciou, presidente que se

matou. Já aconteceram muitas
coisas estranhas em agosto, o

que nos faz mesmo ficar com o

rabo e a barba de molho. Por sua
vez os romanos não gostavam do
mês de agosto porque acredita
vam na existência de um dragão
enorme, horrível, que, cuspin
do fogo .p.elas narinas, passeava
no céu durante todo o oitavo
mês do calendário gregoriano.
O agouro de agosto é fabuloso,
e garante até que assombrações,
as almas do outro mundo que,
entre gemidos e o arrastar de
correntes balançam as redes dos

-

que dormem após um longo dia
de trabalho, costumam aparecer,
pedindo missa, querendo rezas,
no mês que é o mês do frio e da
ventania. Horrível, mesmo.

Por aqui chegaram fortes as

lendas portuguesas dos coloniza-

dores do pedaço e eles não eram -

e não são - bem chegados no gosto
de agosto, nem com azeite. Mas
o que será que tem de verdadeiro
nisso, além de, especialmente, ter
dia do soldado e do advogado? E

o dia 24 de agosto
ser o Dia das Sogras?
Que tal 24 de agos
to ser o dia em que
o diabo anda solto,
fazendo as suas?
Sabia? 24 de agosto
é o dia de todos os

Exus nos candom
blés brasileiros. Che

go a achar que eles
sobem, sim, mas é

para o bem de nos proteger dessa
emanação toda. Vamos nos con

centrar: agosto, vai, passa logo!
Passa logo, agosto! Sinistro. Tene
broso. Nervoso.

Dizem que nós, os brasileiros,
somos otimistas por natureza.

Tenho percebido que isso vem

mudando, e que as pessoas an

dam temendo até os próximos
comerciais, quanto mais os mi
nutos seguintes; quanto mais os

dias e meses!

Queria mesmo era ter o dom
de antever, de prever. Já publi
quei' há tempos, sob o pseudô
nimo Yazoddarah, coisas que
poderiam até ser relances da in
tuição que uso para tudo na vida.
À época, caprichava: estudava
tudo o que podia, fuçava, presta
va atenção, e saíam umas coisas

legais, em geral sobre astrologia.
Mas saber de agosto, sinto

"

"

muito. Sei não.

MarliGonçalves, jornalista

ção dos postos de coletas.
O ano de 2010 há de entrar para a história dos

Censos porque pela primeira vez será utilizado o

computador de mão. Mesmo que em 2007 tenha
sido utilizado no Censo Agropecuário e na Con

tagem da população, o computador de mão será
novidade no Censo Demográfico. Até o ano 2000

eram utilizados equipamentos
de papel.

O desenvolvimento de novas

tecnologias, de metodologia de

trabalho, da preparação da equipe
que está atuando no Censo 2010
vem sendo trabalhada, estudada
e preparada há vários anos para
que o Censo 'ocorra de forma or

ganizada e com sucesso.

Portanto, a partir de agosto
será comum encontrarmos re

censeadores pelas ruas de nossa

cidade. Os coletes azuis, os equi
pamentos de informática PDA e

os bonés farão com que identifiquemos de lon

ge o recenseador. Mas, para que nos precaver
poderemos exigir o crachá e um documento de

identidade com foto quando recebermos a visita
do recenseador. Não.precisamos ficar commedo
ou constrangidos para responder o questionário.
Vamos fazer um retrato real de nosso município.
O IBGE, o Brasil, nosso Estado, nosso município
e toda a nossa população contam corri você!

EDITORIAL

Mobilidade urbana
O

trânsito é uma questão significativa hoje se tornand� dependente do a_utomóvel. As pon
não só mais para quem vive nas grandes tes que estao sendo construídas no município
cidades. Em Jaraguá do Sul os conges- não vão representar solução se a questão não
tionamentos já fazem parte da rotina da for debatida mais a fundo. Rede interligada de

população, sem que uma saída eficiente esteja transportes coletivos e novas tecnologias preci
sendo traçada. Filas, falta de vagas, poluição e , sam ser inseridas no contexto.

acidentes chamam a atenção Além disso, o uso do auto-
.

e ganham manchetes. Ontem, móvel individual representa
a Acijs promoveu um debate prejuízo também para o meio
sobre o tema, demonstrando ambiente. Poluição do ar, efeito
clara preocupação com a rea- estufa e o aquecimento global
lidade enfrentada e mais ainda

.

seriam dimínuídos com uma,

mudança de estilo de vida da
sociedade. Trocar o carro pela
bicicleta, por exemplo, trará
benefícios para o município,

para o trânsito e para a saúde do usuário. Um
ônibus transporta até 40 pessoas, enquanto que
o carro transporta na maioria das vezes apenas
uma pessoa. Para mudar este comportamento
é preciso que o poder público ofereça infraes
trutura, transporte eficiente, ciclovias seguras e

também invista em educação para o trânsito.

com o futuro próximo que se

desenha de um cenário pior.
Nos últimos anos, a frota

de veículos do município pra
ticamente dobrou, são 84.665 veículos, sendo
que de junho a julho deste ano foram 600 no-
vos emplacamentos.

.

Com as facilidades para compra de veículos,
a situação vai piorando a cada dia. Sem uma

estrutura de transporte público eficiente e sem

oferecer segurança. aos ciclistas, a sociedade vai

DO LEITOR

Vamos retratar o Brasil? - Parte·1

o ano de 2010 há
de entrar para
a história dos
Censos porque
pela primeira

vez será utilizado
o computador

demão.

Em
1872 o nosso país percebeu a impor

tância de conhecer o seu povo. De lá para
cá muita coisa mudou. O Censo de 2010
será o mais informatizado da história de

nosso país. Para realizar o Censo deste ano o

IBGE está se preparando hámuito tempo.
O primeiro Censo foi realizado em 1872 e nes

ta época, como também em 1900,
contava-se somente a população.
Mas o país precisava conhecer
melhor o seu povo. Por isso, em
1920, foram incorporadas novas

questões como, por exemplo, per
guntas sobre portadores de defici
ência, rendimento e etc.

O ano de 1936 foi um marco

na história das pesquisas. Mes
mo não acontecendo neste ano

nenhum Censo, o ano ficoumar
cado como o ano de fundação do
IBGE (Instituto Brasileiro de Ge
ografia e Estatísticas), que pas
sou a ser o órgão responsável pela realização do
Censo Demográfico. Mesmo com algumas novi
dades e alguns avanços desde seu início como,
por exemplo, a utilização de máquinas separa
doras e tabuladoras, foi com o IBGE que o Cen
so começou a ser realizado periodicamente de
10 em 10 anos. Nesses anos seguintes surgiram
novas tecnologias: a técnica de amostragem e do
computador (1960), a entrada de dados através
de scanners para leituras e marcas de caracteres
(2000) até chegar ao ano de 2010 que será a uti
lização de equipamento de coleta e informatiza-

"

"

NilsonAntonio Gonçalves de S,?uzaí
agente censitário reglona

Aqui tivemos
presidente que

renunciou, presidente
que se matou. Já

acontecerammuitas
coisas estranhas em

agosto.
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JARAGUÁ DO SUL

As necessidades da
mobilidade urbana do
município pautaram debate
realizado na noite de .ontem.

Oencontro
aconteceu duran

te a reunião plenária daAci-
. js (Associação Empresarial

de Jaraguá do Sul) e contou
com a presença de representantes
da Prefeitura e do governo federal.
O· principal convidado foi o dire
tor de Mobilidade Urbana da Se
cretaria Nacional de Mobilidade
Urbana do Ministério das Cida

des, Deusdith de Souza Júnior. Ele
destacou sobre as melhorias ne

cessárias para evitar que o trânsito
do município - que tem 140 mil
habitantes e uma frota superior a
82 mil veículos - enfrente graves
problemas no futuro.

R

Diretor de Mobilidade Urbana, Deusdith de
Souza Júnior, debateu sobre o transporte com

.

a prefeita Cecília Konell e outras autoridades

concessionárias. Através da par
ceria, o governomunicipal deveria
garantir a infraestrutura das ruas

enquanto a empresa responsável
se compromete com a qualidade
da operacionalízação do sistema.

ACESSIEILIDAlJE

Outra questão que mereceu

destaque foi a acessibilidade. O dire
tor deMobilidade Urbana destacou

que 14,5% da população brasileira
tem algum tipo de necessidade es

pecial e que as barreiras arquitetô
nicas precisam ser eliminadas. "Pre

cisamos pensar não só namelhoria
das calçadas e na compra de ônibus
adaptados. Não adianta ter acessi
bilidade nas ruas se os próprios ór
gãos públicos não oferecerem este

acesso", pontuou.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Autossuficiência dos bairros

Ilool

Soluções paragarantir
a qualidade do trânsítn

-

Transporte público e ciclovias estão entre asmelhorias necessárias na cidade
Entre as prioridades, Souza res

saltou a necessidade de se investir
em transporte coletivo de qualida
de para reduzir o tráfego e, conse

quentemente, diminuir a poluição
e os acidentes. "Construir pontes
e viadutos com certeza melhora o

trânsito. Mas os problemas só se

rão resolvidos quando a popula
ção priorizar o uso do transporte
coletivo", afirmou. Segundo ele,
a falta de pontualidade, conforto
e de linhas suficientes, além do
alto preço das tarifas e a inexis
tência de corredores exclusivos

para ônibus são apontadas hoje
como as principais reclamações
dos brasileiros no que se refere ao

transporte público.
Souza sugere que a gestão do

transporte coletivo nos municí

pios brasileiros seja compartilha
da, para que as Prefeituras tenham
acesso ao controle dos investi
mentos e gastos realizados pelas

Geral 7

"
Construir pontes e viadutos com
certeza melhora o trânsito. Mas

, os problemas só serão resolvidos
quando a população priorizar o
uso do transporte coletivo.

DEUSDITH DE SOUZA JúNtoR,
DiRETOR DE MOBIUDADE URBANA

"
ARQUIVOOCP

Ampliação e melhorias das ciclovias é uma das urgências no município

Pavimentação no Santo Antônio
Hoje, o Ministério das Cidades irá avaliar um projeto da Pre

feitura que prevê a pavimentação de ruas no bairro Santo Antô
nio, orçado em R$ 4.234.684,10. Segundo Souza, a reunião que
vai decidir pela aprovação ou não do projeto acontece no próxi
mo dia 16. Se aprovado, os recursos pleiteados serão garantidos
através do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento).

o presidente da Acijs, Durval Marcatto Júnior, co-. dente do Projaraguá (Fórum Permanente de Desenvol

mentou sobre a necessidade de a Prefeitura implantar vimento .de Jaraguá do Sul),Anselmo Ramos, destacou a
bicicletários cobertos nos órgãos públicos. Segundo ele, importância de se planejar a autossuficiência dos bair
cerca de 20% dos jaraguaenses se deslocam de bicicle- ros. De acordo com ele, isso evitaria que os moradores
ta para o trabalho, e assim os bicicletários garantiriam tivessem que se deslocar à área central para ter acesso a

mais conforto e segurança aos funcíonários. Já o presi- ...alguns dosserviços desejados,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Frio, chuva e preguiça
no retorno aos estudos

"
Estava acostumada
a acordar às 9h. Hoje
(ontem), meu pai
teve de me chamar
três vezes para eu

levantar da cama.
NAVANE CRISTINA
DEUCHER, 9 ANOS

"Milhares de estudantes das redes estadual emunícípalvoltaram às salas ontem

JARAGUÁ DO SUL

Acordar cedo em uma segunda
feira não é fácil. Com frio, chuva

.

e após mais de Lima semana de
/' folga fica ainda pior.

Foi
o que aconteceu na manhã de

ontem com milhares de estudan
tes na região. Com Carla Samira

Lopes, 8 anos, não foi diferente. Os
termômetros marcavam 12 graus quando
ela saiu de casa antes das sete. "Foi difícil
acordar. Deu preguiça", confessa a aluna
da escola Rodolpho Dornbusch. Mas a

ansiedade em rever os amigos e os pro
fessores fez a menina enfrentar o frio, a

chuva e até mesmo a preguiça. "Nas férias
eu brinquei bastante. Fui ao cinema tam
bém. Mas estava com saudades da escola,
eu gosto de estudar e aprender", revela.

A mesma dificuldade foi relatada

pela estudante Nayane Cristina Deu

cher, 9 anos. "Estava acostumada a acor

dar às 9h. Hoje (ontem), meu pai teve de
me chamar três vezes para eu levantar
da cama", conta.

A segunda-feira foi marcada pelo re

torno às aulas em todas as escolas pú
blicas municipais e estaduais da região.
De acordo com a gerente de Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal
de Educação, HélviaTomaselli, somente
em Iaraguá do Sulmais de 12 mil alunos
voltaram para a rotina de estudos. "Eles
saíram do ritmo e agora têm que reto

mar as responsabilidades. As escolas
vão fazer uma revisão dos conteúdos, se
for necessário", comenta. Para os pais,
ela orienta que voltem à cobrar discipli
na nos horários. "Eles têm que entender .

que as férias acabaram. Agora precisam
dormir mais cedo e acordar cedo, se es

tudam de manhã, por exemplo", sugere.

ANO LETIVO ENCERRA
NO MÊS DE DEZEMBRO

Na redemunicipal de Jaraguá do Sul,
as aulas encerram no dia dez de dezem
bro. Na rede estadual, no dia 13. Na re

gião, cada Secretaria de Educação segue
calendário diferenciado. Em Corupá, as
atividades terminam no dia quatro de
dezembro. Em Schroeder, a previsão é
o dia sete do mesmo mês. Em Guara

mirim, o ano letivo vai até o dia nove e

em Massaranduba até 13 de dezembro.
Alunos que precisarem prestar exames
terão o calendário alterado.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

....

-- �.,-"",- ----�._�
Carla diz que a vontade de rever os amigos e professores serviu de estímulo para voltar à escola na manhã de ontem

PIERO RAGAZZI

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS COMPLETA 42 ANOS DE ATIVIDADES

Entidade entrega troféu Mérito lOjista
JARAGUÁ DO SUL

A Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Jaraguá do Sul comemora
42 anos nesta terça-feira, dia 3. Para
celebrar a data, a entidade promove
um evento hoje no Clube Atlético

Baependi, a partir das 20h. A sole
nidade serámarcada por homena

gens aos apoiadores e parceiros do
segmento. O empresário Mauro
Koch receberá o troféuMérito Lo

jista 2010. Na última edição, o tro
féu foi entregue à Olívia GÍowatzki
Nagel. Já Florilda EnkeDonini será
agraciada com o título de Amiga
da CDL. E os associados Almira
Schulz Ronchi, Sandro Alberto
Moretti e Sérgio Luiz Nagel serão
homenageados como' Destaques
Participação CDL/SPC.

Diretor da empresa Mauro Ve

ículos, Mauro Koch atua no mo

vimento lojista desde a década de
70. Neste período, ocupou a vice

presidência da CDL em 1982, a pre
sidência da entidade de 1983 a 1984'

e uma das diretorias na gestão 1985;
Foi executivo daMenegottiVeículos,
onde chegou a sócio da empresa. E

ocupou ainda o 'cargo de presidente
daUnião Catarinense deVeículo.

/

Câmara dE
\

DiriFlorilda Enke Donini será
agraciada com o título de

Amiga da CDL. E os associados
Almira Schulz Ronchi, Sandro
Alberto Moretti e Sérgio Luiz
Nagel serão homenageados .

. como Destaques
Partlcípaçâo CDL/SPC.

O presidente da CDL, Wander
lei Passold, diz que a entidade con
tribui para o desenvolvimento da
cidade. "Oferecemos serviços para
nossos associados, como o Serviço
de Proteção ao Crédito e também
atuamos junto à comunidade com

projetos como o CDL Recicla e o

Brincando nos Bairros", destaca.
A CDL conta hoje com 911 as

sociados que juntos geram 8,5 mil
. e�p��g�� nomunicípio,

'<4:

.�assold entrega troféu peraMauro Koch, daMauroVeículos
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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E�presa fez obra de esgoto, mas não consertou os buracos que foram abertos

'. ,

,:'BRAS

..Depois da obra,
ruapermanece
COOl osburacos

No momento, a prioridade
.das farnOias que moram na

- rua Marisa Regiana L.anga, na
, Barra do Rio Cerro, é que o

,

" asfalto na fi'ente de casa volte
a ser como era antes.

Há
cerca de 120 dias, o local

está passando por obras
.

e sofreu diversas modifi-

cações. Segundo um dos
,

moradores, Claudio Peter Briese,
as obras começaram a ser feitas
no dia 16 demarço, por unia em
presa terceirizada pelo Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Agua e Esgoto). Depois disso,
ficaram paradas até junho. "Fala
ram para nós que omotivo foio
mau tempo", relembra Claudio.

O prazo final seria o dia 30 de
- junho. Depois disso, no entanto,
a única mudança foi que valetas
transversais foram abertas na Via e

uma grande quantidade de brita foi
• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.co....br

o pessoal daqui
se reuniu e nós
mesmos tivemos
"que nivelar' a rua.

Faltá verba;
! diz Samae-
Segundo o diretor do Sa

mae, Nelson K1itzke, o pro
blema da finalização seria

financeiro, A empresa teria

parado as obras a pedido do

próprio Samae, qu'� no mo

mento 'espera a liberação
de mais recursos para dar'
continuidade aos trabalhos,
"Sempre adiantamos para as

empreiteiras, mas a soma é

cónsiderável, .eritão precisa
mos ver as prioridades, como
'problemas no abastecimento
de água", explica Nelson. O

prazo para a liberação do di
nheiro é de 30 dias.

Claudio espera o fim das obras

. Geral 9

Cães vítimas de maus-tratos
aguardam por um novo lar

Princesa e Cristal aguardam
por um lar e por um final feliz.
As duas cadelas foram retiradas
das ruas" onde eram vítimas de
abandono e maus- tratos. Elas
estavam amarradas junto a um

poste com um total de 15 filho
tes. As duas mamães e os filho

tes, todos vira-latas, foram leva
dos para uma clínica veterinária
onde receberam os devidos cui
dados. Eles foram encaminhados

para doação. Mas três filhotes e

as duas mamães ainda aguardam
por um lar. Quem tiver interes
se pode entrar em contato com

a Clínica Veterinária Amizade,

através do telefone 3275 -1887.
De acordo com a Lei 9.605/98,

dos Crimes Ambientais, maus

tratos contra animais domésti
cos. nativos ou exóticos carac

terizam crime e podem render

pena de detenção de três meses

a um ano e multa.
Para denunciar maus-tratos

.

a animais, qualquer pessoa pode
fazer um Boletim de Ocorrência

junto à delegacia de polícia mais

próxima ou entrar em contato

com alguma ONG de proteção
animal. Em Jaraguádo Sul, aAja-'
pra recebe as denúncias através
do telefone 9123-0657.

DIVULGAÇÃO

Cristal aguarda por um novo lar, depois de sofrer maus-tratos

Abastecimento com
. 60% da capacidade

,

JARAGUÁ DO SUL
A tubulação do reservatório

R-4 do Samae (Serviço Autô
nomo Municipal de Água e Es

goto), que passa sob o viaduto
do bairro Estrada Nova e estava

quebrada, já foi consertada -

mas o abastecimento de água só
deve ser normalizado no come

ço do próximo ano. No momen

to, o setorestá com uma capaci
dade de apenas 60%.

"O consumo é muito alto.
então quando uma grande
quantidade de água é perdida, é
muito difícil voltar ao normal, já
que tem muita gente utilizando
o tempo todo", explica o diretor
do Samae, Nelson Klitzke. Uma

recuperação considerável acon
teceu neste fim de semana, e as

chuvas devem ajudar a normali
zar o reservatório.

SegundoNelson, háuma defi
ciência no total da produção, mas
não há um motivo definido para
os problemas que acontecem

com a tubulação. Uma vistoria

Modificações no esgoto sanitário
foram feitas, faltou a finalização

depositada em uma das mãos da
rua. O saibro, que também foi leva
do até o local pela empresa, serviu

para fechar as valetas. "Eles tinham

fechado,mas ainda ficaramburacos
fundos. O pessoal daqui se reuniu e

'

nós mesmos tivemos que nivelar a

rua", explica omorador.
Já que as obras do esgoto sa

nitário foram finalizadas, a rei

vindicação agora é que as modi

ficações recebam o acabamento

adequado - sem contar a preo
cupação com o monte de brita,
já que o medo é de que aconteça
algum acidente por causa da fal
ta de sinalização.

A última reunião dos mora

dores aconteceu neste fim de

semana, e Claudio conta que um
remendo de qualidade está sen

do exigido ou outra atitude deve
rá ser tomada pelos moradores.
"Entramos em contato com os

vereadores, só um respondeu e

sempre dizem é;l mesma coisa: há
um problema entre a empresa e

o Samae", reclama.

está sendo feita 24h por dia, em
toda a extensão da rede.Asolução
mesmo, no entanto, virá com os

resultados dos investimentos que
estão sendo feitos pela autarquia.

IIÉmuito difícil voltar
ao normal, já que tem
muita gente u·tilizando

.

o tempo todo".
NELSON KlITZKE, DIRETOR na SAMAIE

No começo do próximo ano,
deve ficar pronta uma nova es

tação de abastecimento que está
sendo construída no bairro Ga

ribaldi, e que deve aumentar em
um terço a produção total. Além
de resolver a deficiência no lado
Sul da cidade, o abastecimento
também deve melhorar na região
suportada pelas estações inde

pendentesÁguas Claras e Krause.
No momento, há 14 bairros em

situação mais crítica, incluindo o

Amizade, Três Rios do Norte, Ri
beirão Cavalo e Iaraguá 99.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Maratona do IBGE já começou
Recenseadores vão ter apoio das Prefeituras da região para completar o Censo 2010

.

SCHROEDER

Já percorrem pelas cidades
da região do/Vale do ltapocu
os recenseadores do IBGE.
(Instituto Brasileiro de Pesquisa
e Estatística) recolhendo
informações para constituir o
Genso Demográfico 2010.

E
Schroeder, uma reunião solene

onsagrou o início das atividades
ntem na Câmara de Vereado
s. Com o objetivo de facilitar

a tarefa de completar o relatório de

entrevistas, representantes do poder
Legislativo e governo municipal se dis
puseram a ajudar. "Os números reais

possibilitam criar projetos voltados

para as necessidades dos moradores de
acordo com cada região do município",
ressaltou o prefeito FelipeVoigt sobre a

.

importância dapesquisa, feita a cada dez
anos em todo o território brasileiro.

Portanto, caso ocorram empecilhos
de abordagem ou até mesmo de loca

lízação dos moradores, os 12 recense-

lançado o ,;

Projeto Pingo
nos Hinos
GUARAMIRIM

Nessa semana, os estudantes
da rede municipal de ensino de
Guaramirim recebem três mil có

pias do material alusivo ao Projeto
Pingo nos Hinos _: desenvolvido

pela Secretaria de Educação. O ob

jetivo é incentivar o canto dasmú
sicas cívicas com apoio de livros e

DVD, que ficarão disponíveis nas

bibliotecas de cada unidade.
Para começar, a Prefeitura

lançou o projeto ontem na esco

la municipal Urbano Teixeira da
Fonseca.. O material pedagógico
apresenta a letra dos hinos do Bra

sil, Santa Catarina, Guaramirim da

Independência e da Bandeira. Tudo
isso além do material pedagógico
oferecer explicações detalhadas so
bre a origemhistórica da letra e sig
nificado de algumas palavras.

"Muitas vezes cantamos os

hinos sem conhecer o significa
do das palavras. Com o projeto
as crianças poderão entender
de verdade o que estas letras

querem dizer", destaca o prefeito
Nilson Bylaardt.

.

PIERO RAGAZZI

adores vão recorrer aos vereadores e à

própria Prefeitura. Conforme o coorde
nador do IBGE de Schroeder, Vanderlei
Clever Iunkes, esse auxílio é essencial

porque pode acontecer de os entre

vistados se negarem a responder por
receio ou timidez, além das famílias de
difícil acesso ou aqueles que não são

encontrados por outrosmotivos.
Ao todo, são três meses de trabalho.

E a comunidade deve ficar atenta.à iden

tificação dos pesquisadores que estão

munidos de crachá, colete e boné, além
do equipamento eletrônico para registrar
os dados. Ainda se houver dúvida, basta
ligar no 0800-721-8181 e solicitar a ficha
do recenseador. Também está aberto o

posto de coleta do IBGE na ruaMarechal
Castelo Branco, número 3329, nos fun
dos daparóquiaLuterana, noCentro, das
8 às 12h e das 13 às 17h.

Em Jaraguá do Sul e Corupá, a

abertura oficial do Censo 2010 tam

bém aconteceu ontem, juntamente
com o apoio da Prefeitura.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Prefeito Felipe Voigt contribui com o Censo Demográfico 2010

Até dezembro"
'ETA deve ser ampliada

SCHROEDER
As obras de ampliação da

ETA (Estação de Tratamento de

Água), no bairro Bracinho, em

Schroeder, iniciam assim que
parar de chover. Já está assinada
a ordem de serviço entre Prefei
tura e a empresa vencedora do

processo de licitação Construto
ra Gomes e Gomes, domunicípio
de São José. Conforme o crono

grama do projeto, até dezembro .

o trabalho deve ser finalizado.
Ao todo, quase R$ 620 mil

vão ser investidos para aumen

tar o reservatório. Segundo o

prefeito Felipe Voigt, o recur

so sairá dos cofres municipais.

Desde que o governo assumiu
os serviços de captar, tratar e

abastecer água, a administra

ção pública trabalha para aca

bar com as falhas no sistema,
principalmente durante o ve

rão. "A vazão da rede de 20 litros

por segundo vai para 35 litros

por segundo", enfatiza.

HABITACÃO
Adiada a entrega

das casas da Gohab
A entrega das dez unidades habitacionais do Projeto Insti

tuto Ressoar e Cohab (Companhia de Habitação do Estado de
Santa Catarina) - marcada para essa semana - teve de ser adia
da por causa de imprevistos envolvendo a equipe do Instituto
Ressoar. O evento fica para 11 de agosto.

Firmado convênio'
de R$ 2,8 milhões
para asfatto
MASSARANDUBA

o prefeito de Massaranduba,
Mário Fernando Reinke, con

firmou ontem o convênio de R$
R$ 2.857.142",86 para pavimen
tar o acesso da área central ao
bairro Benjamim Constant. A

confirmação aconteceu na SDR
(Secretaria de Desenvolvimen-

.

to Regional) em Iaraguá do Sul.
Esse recurso será financiado pelo
Badesc (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina).

Além do asfalto, obras com

plementares como drenagem,
alargamento da estrada e a ins
talação de placas de trânsito e

segurança na via também com

pletam o projeto. As tarefas já
iniciaram no município.

Ao todo, são 4,5 quilômetros
a serem pavimentados. O pre
feito programa a inauguração
da obra para o dia 11 de novem
bro, com o intuito de festejar o
aniversário de 49 anos da cida
de. O objetivo desse projeto é
facilitar o tráfego por uma das
principais vias do município.

Os números reais
possibilitam criar

projetos voltados para
as necessidades dos

moradores de acordo cem
cada região do município.

fEI.I1PE '1101(111'
,

"

"Um ato de
cidadania"

Segundo o coordenador do
IBGE de Schroeder, os moradores
podem ficar tranquilos. E mais do

que isso, Iunkes esclarece: "res

ponder o CensoDemográfico 2010

significa um ato de cidadania".
Para reforçar a ideia, o vereador
Ildemar Zelfed (PP), resume que
a Câmara vai acompanharo tra

balho dos recenseadores e se ne

cessário até visitar os moradores
I

durante as entrevistas.

.

Pll�iNTJ\O
Conselho tutelar
tem novo número
o número'de telefone do Conse

lho Tutelar de Guaramirim mudou

para (47) 9201-3265. Esse é o conta
to disponível durante 24 horas para
denúncias e outras informações.

AGR�GUtTU
Escola Rural
ganha carro

A Erfaf (Escola Rural do Agro
empreendedor do Futuro) rece

beu um carro do projeto Frota

Social, desenvolvido pela empre
sa Souza Cruz. O veículo será uti

lizado pelos.monitores visitarem
os estudantes de Guaramirim
durante as aulas práticas. Hoje 5.6
filhos de agricultores são atendI
dos nessa 'unidade de ensino.
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tempo segue frio e úmido com

a presença de muitas nuvens e

. condições de chuva fraca oca

sional até sexta-feira. No de
correr da sexta, as temperaturas
começam a subir.

O sol só deve aparecer com

força no sábado, com a influ
ência de uma massa de ar seco,

que mantém o predomínio de
sol e as temperaturas mais ele
vadas em todo o Estado. A partir
do dia 10, essa massa seca per
de força e uma nova frente fria
favorece pancadas isoladas de
chuva em Santa Catarina, com
declínio das temperaturas.

GEADAS

Em Santa Catarina, apenas
São Joaquim registrou geada na

manha de ontem. Já no Rio Gran
de do Sul foram 14 municípios.
Porém, a chance de geada nama
drugada de hoje é mais intensa. A

previsão é deque toda a região de
Urubici e Lages tenha ocorrência
de geada nas próximas 48 horas.

PREVISÃO DO TEMPO

omo vai permanecer em
Santa Catarina nos próximos
dias. A chegada de uma
massa de ar polar derrubou
as temperaturas e promete
ser aindamais intensa.

De
acordo com o Epagri/

Ciram, na manhã de on

tem, a temperatura mais
baixa foi registrada em

Urupema, com 3,6°C negativos.
.

Em São Joaquim, a temperatura
chegou a -2,5°C. Já em Iaraguá do
Sul, amínima foi de 12°C.

Nesta terça e quarta-feira os

termômetros devem baixar ain
da mais, já que a massa de ar

polar ganha mais força. A míni
ma em Jaraguá do Sul hoje deve
ser de 8°C e a máxima de 11°C.
O tempo deve permanecer nu

blado, devido à formação de um
cavado (área de baixa pressão),
que traz umidade e deixa o tem

po instável no Estado.
Durante toda a semana, o

IN E N

Frio volta commassa dearpolar
Santa Catarina registrou temperaturas abaixo de zero e geada na segunda-feira

fRIO E CHUVA
Tempo instável com
nebulosidade, condição
de chuva em boa parte
do dia na maioria das
regiões do Estado e

temperaturas baixas.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: s-e
MÁX: 11°e

QUARTA
MíN: s-e
MÁX: 12°e

QUINTA

Mí�:100e �
MAX: 16°e

SEXTA

MíN: 7°e
MÁX: 17°e

�,mnNh;j)ra�i_WiiP,jjIU'mj "0

'-"o � J Ji]'� jJ<o �

Frio e tempo instável será a combinação para os próximos dias, segundo previsão dos meteorologistas

PRIMEIRA QUINZENA
Períodos de
chuva e sol

A primeira quinzena de

agosto será marcada por chuvas

frequentes em Santa Catarina,
já que as condições meteoroló
gicas continuam favoráveis ao

deslocamento de frentes frias e

formação de sistemas de baixa

pressão, alternando com três a

cinco dias de tempo firme com

predomínio de sol.

Amenor sensação térmica no Estado
deve ser registrada nas cidades de São

Joaquim e Caçador, entre -5° C e 0° C.

No Oeste e Centro de Santa Catarina a

_ percepção da temperaturamínima varia
entre 0° C e 5° C. Nas cidades próximas e

no Litoral, do Norte ao Sul, as mínimas
, ficam entre 5° C a 10° C.

1)600
Ensolarado Parcialmente Nublado Insta\lei Chuvoso

Kub!ado

SEvoctVN �ARA. •.

DOUTOR
PBlBlNRO

Tempo nublado, co�
chuva áo longo do �Ia,

� Ao témperatura osc"�
'. . 'made6 C "

entre amml o
I

�ittla de "\ "\ C.
eam '.

RIO 00 SUL
... .&
6° 10°

TEMPERATURA

Sensação baixa
em todo Estado

d
LAGES
... .&
50 80 )

SÃO JOAQUIM
.......
20 80

�
IMBJTUBA
... .&
11 ° 14°

11/7

\

-
Trovoada

CRESCENTE
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T ADiÇÃO
Stammtischbate
recorde de público
Cerca de 20 mil pessoas participaram do evento,

segundo dados divulgados pelos organizadores
sultado foi o consumo demais de
20 mil litros de chope", ressalta o

colunista do O Correio do Povo.
Além de um acompanhamento
feito pela Polícia Militar, a "Festa
dos Amigos" ainda contou com

dez orientadores contratados

para garantir a realização e o res-

peito às regras.

AProximadamente
20 mil O toque' de recolher estava

pessoas passaram pelo, marcado para as 17h30, quando
calçadão da Marechal os primeiros grupos começaram a

Deodoro da Fonseca, desmontar as barracas. O serviço
onde estavam localizadas as-IOO mais pesado ficou para os agentes
barracas dos grupos que partici- de limpeza, que trabalharam até

param da 8a Stammtisch. Segun- depois das 22h. Moa acredita que
do o organízadordo evento, Moa o sucesso verificado pelo balan

Gonçalves, cerca de um quarto do ço final não foi bom apenas para

público fazia parte de alguma das .: quem se divertiu - o lucro acabou
barracas - os outros resolveram revertido para o comércio local.

apenas curtir o clima de festa. 'Alguns comerciantes não gostam
110 fator determinante foi muito, mas é preciso lembrar que

mesmo o sol e acredito que pelo tudo o que é consumido na festa

menosmil pessoas vieram de ou-vem do mercado de Iaraguá do

tras cidades para participar. O re- Sul", explica o organizador.

A presença constante do sol
garantiu que a Stammtisch,
que aconteceu no último
sábado, tivesse o melhor
resultado das oito edições
do evento.

Feüoada do Moa
Quem ainda não can

sou de festejar pode marcar

no calendário o dia 21 deste
mês. A partir das IIh da ma

nhã, o Pavilhão de Eventos
vai receber a IOa Feijoada do

Moa, cujo público é estimado
emmais de duasmil pessoas.

Entre as atrações, estão

shows nacionais como Dado
Dolabella e banda, Edu Ri
beiro e a dupla sertaneja Ni
colas e Michel, sem contar o

DI Diego Alves. O privilégio,
no entanto, será de quem en

trar na área vip, que além de
ter a presença dos astros será

'open bar'. O champagne,
chopp e atrações culinárias
- como duas mil ostras - esta

rão liberados para as 600 pes
soas que já podem começar a

adquirir os ingressos.
A Unerj (Centro Univer

sitário de Iaraguá do Sul) e

a loja Requinte ficaram res

ponsáveis por um desfile
de moda, e entre as bandas
ainda figuram os grupos De

tonaxé, Desejo Constante e

Levando um Lero. Na pista,
cuja entrada custa R$ 30 no '

primeiro lote, a degustação
é acompanhada por dvds da

dupla Roger e Rogério.

SERViÇO
O quê: 10a Feijoada do Moa
Onde: Pavilhão de Eventos

de Jaraguá do Sul

Quando: 21 de agosto,
a partir das 11h

Entradas: R$ 30 pista
R$ 65 área vip
Postos de venda e

informações: 3370-2900

Moa agora prepara Feijoada '

'� ...

Festa reuniu cerca de 20 mil pessoas, mesmo número de litros de chope consumidos durante o evento

Uma das 100 barracas, a ,de
número 26, estava reservada para
o grupo Recanto dos Pássaros, de
Ioínville, que já tem aStammtisch
como uma tradição. Segundo um
dos organizadores, Arnaldo Krü

ger, foram oferecidos na barraca
dos joinvilenses 60 litros de chopp
e-12 quilos de alcatra.

O Recanto; composto por
18 companheiros, já havia par
ticipado das quatro primeiras
edições.da festa jaraguàense, e

Qu,tJ,tldtlde
que lItl'ori2"
seueorpol

Rua Bernardo Dornbusch, 432-
Jarágua do sul/se
E-mail: yangfashjpJ!@uol.com.br
3275-32 O / 3371-0058
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Universo TPM

Elijane Jung
o que queremos?

Sabe
quando o sujeito dá a maior pinta de

que realmente está a fim, dá um jeitinho
de conseguir seu telefone e te convida para
sair?Você se arruma toda, cheirosa, no salto,

cheia de glamour, ele te leva para jantar e depois
para dançar... E vocês estão no maior clima, cer
tos de que a noite vai vingar e que a ocasião pode
evoluir para um relacionamento sério e duradou
roo Pois é, isso não é incomum. A gente reclama da
falta de homens, mas a situação acima acontece

com muita frequência. Então, em que ponto do
caminho a coisa deixa de acontecer? Pior do que
não receber uma primeira ligação, é não receber a

segunda. Ou, ainda pior, é você não atender a se

gunda ligação. Seja porque ele tinha um tique ner

voso, seja porque ele pareceu pão duro, ou porque
ele bebeu além da conta. A gente se incomoda com

bobagem, às vezes. E ficamos solteiras!

Tamanho único
Uma leitora escreveu dizendo que após lerminha

notinha sobre sapatos paramulheres que andam a pé,
eladecidiu se queixar também das peças que são fabri
cadas em tamanho único. De acordo com o desabafo,
ela é não é magrinha, nem gordinha... Algo ali, perto
do médio. O tamanho único deveria se encaixar per
feitamente no corpitcho damoça. Usando as palavras

ÉCA! ABANDONA! -

Esse cabelo oleoso que dá a impressão de não ver

água há dias. É bom tomar cuidado, evitando o ba
nho muito quente, preferindo xampus neutros com

Ph equilibrado, usando o condicionador só no com

primento e nas pontas e deixando de lado amania de
passar as mãos no cabelo o tempo todo. Abandona os

fios grudentos, colega. Saúde para suasmadeixas!

dela 'Tamanho único uma ova! Por que não colocam
P de uma vez e acabam com essa nossa esperança de
entrar naquele modelinho desenhado especialmente
paramodeletes. E de onde veio essa ideia de tamanho
único, se nós viemos com cheiros, sabores e tamanhos

diferentes? "Odeio tamanho único". É, Carla, eu tam
bém não gosto nadinha.

BA. SE JOGA.
Nos cílios perfeitos, colega. Aquele olhar

com os cílios longos, curvados e negros pode ser

a chave para um make lindo. Invista em más
caras de boa qualidade, lance mão da ajudinha
fantástica do curvex e, se isso não bastar, já vem
chegando aqui pelas nossas bandas o procedi
mento de permanente, uma técnica que consis
te em "enrolar" os cílios. Se joga naquele olhar
com cílios feito asa de borboleta ... Lindo!

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, nós mulheres já sabemos o que os homens mais apreciam na gente. E acredite, a gente

realmente tenta estar à altura (vide nossos gastos consideráveis, com roupas, maquiagens, sapatos,
cirurgias plásticas, etc). Mas gostaria que você fosse sincero nesta resposta e me dissesse: do que
vocês não gostam em nós?

R: Falando de maneira geral: pé gelado debaixo das cobertas, cheiro de tempero (ou água sanitária)
nas mãos, quando ela quer resolver os problemas das amigas ou da famílla, mulher fresca que não bebe

isso, não come aquilo, não gosta de tal lugar, reclama do frio, depois do calor... Também não gostamos
das mal educadas, das que falam com muitas.girias, das barraqueiras, das grudentas e das fofoqueiras.
E tem ainda aquelas que gostam de funk ... Minha cara, isso daria uma lista bem longa!

,BISCOITO
DA SORTE'

Para vencer, arregace
as mangas.

, TRICOTANDO
• Precisei ir às compras e só isso

já foimotivo para aquele frenesi,
aquela euforia que antecede
escolher, pagar e-sair com a

sacola da loja, feliz da vida... Mas
por que será que não senti essa

. alegria quandome vi a dona de
um novo ferro de passar?

•Até a semana passadameu
filho andava todo empolgadinho
comumamenina. Mas, então,
no fim de semana, ele foi para

.

o sítio e, ao voltar, já falava no
nome de outra. Homens são tão
volúveis, não?

• De longe parecemais fácil,
frágil é se aproximar. Mas eu
chego, eu cobro... Eu dobro
teus conselhos. Nãome salvo
porque não me acho, não me
acalmo porque não me vejo.
Percebo até, mas desaconselho.
(Zélia Duncan)

•Das coisas queme dão ódio:
acabar abateriado celularno
meio da conversa com o bafe; o '

motorista do ônibus não parar
achando que quero ficarmais 30
minutinhos no ponto, O orkut
travarniínha página dizendo:
"Que feio, servidor.Você não
pode fazer isso". Grrrrrr!

GTRL + GTRL V
Sinais dos tempos ...

"

..Aome deparar com dois homens, aparentemente héteros, discutin
do sobre técnicas depilatórias e cremes básicos para uma nécessairemas
culina, me veio ao cocoruto, imediatamente, a velha imagem da capanga
e o kitmáximo permitido por ummacho-jurubeba. Como bem sabemos,
amigo, omacho-jurubeba é omacho-roots, a criatura de raiz, o sujeito tra
dicional e quase em extinção nos tempos modernos. Vasculhemos, pois,
a capanga, usos, costumes higiênicos e os arredores antropológicos deste
predador do nosso paleolítico. Era, sim, naturalmente vaidoso o macho

popular brasileiro.'Aqui encontramos (JS vestígios: um espelhinho oval
com o escudo do seu time ou uma diva em trajes sumários, um pente nas
marcas Flamengo ou Carioca, um corta-unhas Trim ou Unhex, um tubo
de brilhantina, um frasco de leite de colônia, uma latinha deMinâncora e

outra de banha de peixe-boi daAÍnazônia em caso de eventuais ferimen
tos, calos ou cabruncos....

"

(Xico Sá na crônica liACapanga e aVida")
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CLIC DO LEITOR

o escritor brasileiro

E
o escritor também tem o seu dia. Escri

tor, esse artista solitário, cujo trabalho
é registrar a trajetória do ser humano
no nosso planeta, seja na ficção ou na

não ficção e que, em verso ou prosa, localiza o

homem no espaço e no tempo, com seus cos

tumes, sua cosmovísão, seu habitat, seus sen
timentos e emoções, suas vitórias e derrotas,
seu. caminho pela vida.

Minha homenagem,
hoje e sempre, a todos os

escritores, sejam famosos
ou não, tenham publicado
livros ou não, livros tradi
cíonais, de papel, ou eletrô
nicos. Sabemos que, mais
do que nunca, surgem es

critores' novos, mas o mer-

cado editorial absorve muito. poucos deles,
pois livro é um produto para as editoras e

um produto tem que vender. E sendo assim,
elas arriscam pouco nos novos.

A internet veio para se transformar no veí
culo mais democrático que pode existir para os

novos autores, pois todos podem usá-la como

vitrine, colocando lá a sua obra. É daro que só os
que tiverem algum talento serão notados, mas a
verdade é que o espaço está lá e é de todos.

A concorrência é grande, o número de es

critores é cada vez maior, mas o número de
leitores ainda 'não é o que seria desejável. O
Brasil ainda é um país que lê pouco. Temos

poucas livrarias, o preço do livro ainda é mui
to alto e a escola não tem, no seu conteúdo

programático, espaço delimitado ou suficien
te para a literatura, para incentivar o hábito da
leitura nos nossos leitores em formação.

Neste dia e em todos
os outros, condamo todos
os escritores para que nos

unamos, e nós' todos, cada

um, procuremos Ir a uma ou
mais escolas, aquela perto
de casa, por exemplo, para
procurar mostrar lá a nossa

obra, divulgando a literatura
como um todo e incentivando a leitura.

E há que exijamos, também, amelhoria da
educação em nosso país, pois o fato de termos
um sistema de ensino de melhor qualidade,
de termos uma educação menos despresti
giada pelos nossos governantes, implicará em
estudantes mais preparados e commaior pro
babilidade de gostarem de ler.

I

Este é o Sheik, o pet lageano preferido
da casa da leitora Bianca França Konell.
Envie sua foto para redacao@ocorre.iodopovQ.com.br

·CINEMA·
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, i1.h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 2
• Salt (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h - todos os dias)

• Cine Shoping 3
.

• Encontro Explosivo (Leg) (14h30,
16h40 - todos os dias)

• Eclipse (teg) (19h, 21h30 - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Toy Story 3 (Dub) (14h20 - sex, sab, dom)
• Eclipse (Leg) (16h30, 19h, 21h30 - todos os dias)'

• Cine Cidade 2
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 15h50, 17h40,
19h30, 21h20 - sex, sab, dom)

• Cine Mueller 1
• Salt (Leg) (14h15, 16h45, 19h15,
21h45 - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Encontro Explosivo (Leg) (16h20,
21h20 - todos os dias)

• Predadores (Leg) (13h45, 19h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Salt (teg) (14hl0, 16h40, 19h,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Shrek Para Sempre (Dub)
(14h20, 17h,19h20,21h20

- todos os dias)

• http://luizcarlosamorim.blogspot.com

LANÇAMENTOS

• Cine Garten 3
• Encontro Explosivo (Leg) (13h40, 16h20,
19h10, 21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 4
• Querido John (Leg) (19h30, 21h50

- todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0,
18h5q - todos os dias)

• Eclipse (Leg) (21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 6
• Predadores (Leg) (22h - todos os dias)

.

• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h, 16h,
18h, 20h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Salt (Leg) (14hl0, 16h40, 19h,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Shrek Para Sempre (Dub) (14h20,
17h, 19h20, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Predadores (Leg) (19hl0, 21h50 - todos os dias)
• Toy Story 3 (Dub) (13h50, 16h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Encontro Explosivo (Leg)
(13h40, 16h20, 19h10, 21h40 - todos os dias)

. • Cine Neumarkt 6
• Eclipse (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50 - todos os dias)
• Eclipse (teg) (21h30 - todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Daniel não admite que Ricardo seja a alma gêmea

de Viviane e Madame Gilda reza para tentar acalmá-lo.
VitóriajViviane mostra para Ricardo a rosa que Daniel lhe
deu e estranha ao vê-Ia morta. Daniel afirma para Fran
cisca que não vai deixar Viviane e Ricardo ficarem juntos.
Ricardo fica atordoado com a mensagem que recebe
da Prefeitura de Todelo com a pesquisa sobre seu ante

passado. Mariana age friamente com Guilherme e pede
para conversar com ele. Ricardo constata que Valentina
morreu com a idade que VitóriajViviane irá completar e
fica confuso. Mariana vai embora do apartamento de
Guilhemie, que fica arrasado. Gilmar se desentende com
Femanda. Jardel faz um telefonema misterioso. Viviane
'marca um encontro com .dona Lucélia. Ricardo pergunta
para Antônia sobre as joias de Francisca, deixando Bea
triz e Sofia apreensivas.

Simplesmente complicado' 111111

tina. Jaqueline surge na casa de Jacques e lhe pede abri
go. Luisa surpreende Marcela conversando com Camila.

PASSIONE
Ao ver Totó desmaiado, Clara se arrepende do que

fez e tira o marido do celeiro em chamas. Adamo volta ao
sítio e tenta ajudar Totó a apagar o incêndio. Fred resolve
ir embora para casa e Myrna avisa Stela. Agostina está
decidida a convencer Berilo a mudar de emprego. Adamo
conta para Francesca, Benedetto e Mimi sobre o incêndio
no sítio de seu pai. Dr. Carvazere convence Bete a tele
fonar para Totó e falar tudo o que descobriu sobre Fred.
Diana incentiva Gerson a voltar a correr. Melina mente

para Mauro sobre Fred. Fred convida Myma para jantar.
Totó pergunta para a esposa por que ela não saiu do ce

leiro no momento em que estava em chamas. Valentina
fica apavorada ao ver um carro de polícia parado na porta
de sua casa. Agnello vai até a casa de Lorena. Lia e Lo
rena se desentendem na porta da faculdade. Mauro se

encontra com Diana. Danilo aparece no sítio dos Mattoli.
Jane é mãe de três filhos emantem uma rela

ção amigável. com Jake, seu ex-marido, de'quem
se separou há dez anos. Quando eles se encon

tram para a formatura de um dos filhos, fora da
.

cidade, surge Yn1 clima e eles passam a ter um
caso. Só que Jake é agbrâ casado com Mness,p
que faz com que Jane tomsse sua amante. Para
lelamente, Adam entra na \tida oe Jane. Ele é um I

arquiteto eomrataoo para remOdelar a cozinh.a ,de"
, Jil.

.".,

"';" ..

)ane e� aos.poucos.se apaixona pbr.�la.

Marcela insinua que descobriu um segredo de Ed
gar. Jaqueline fica furiosa quando Jacques diz que não
pode levá-Ia para sua casa. Ariclenes, Luti e Chico tiram RIBEIRÁO DO TEMPO
fotos para o site de Victor Valentim. Amanda conta para Eleonora pega um guarda-<:huva e cutuca o bumbum
Gabriela que vai à festa da Moda Brasil com Jacques Le- de Querêncio, que acorda com um grito de dor. Eleonora
clair e avisa que a mãe não pode saber. Jorgito ameaça manda o pintor tirar a calça para ela e Elza o examinarem.
demitir Gino. Ariclenes ensina Desirée a andar de salto Ele não permite e a Madame o manda embora. Carlos en-
alto quando Armandinho aparece. Rebeca dá uma bron- contra Guilherme e avisa que Diana falou que vai voltar para
ca em Jorgito e ele pede a ajuda de Breno para se vingar casa, mas pediu para agradecer pela força que ele deu para
de Gino,Gabriela comenta com Luti que Amanda foi con- ela. Diana recolhe seus objetos pessoais e os coloca em sua
tratada para desfilar com o vestido de Jacques Leclair e mochila. Ela deixa o boné que usava junto à barraca e vai
ele conta para o pai. Bruna apresenta Marcela a Stela. embora. Querêncio chega à casa de Romeu e Sancha bu-

Ariclenes recorre a Marta para tentar impedir que Aman- fando. Sancha perde a paciência com ele e diz que vai dar
da vá à festa. Valquíria arma um golpe contra Luti na can- um prazo para o artesão sair de sua casa.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O astral indica que o dia pode ser

mais produtivo se trabalhar em equi

pe. Na conquista a�orosa, poderá enfrentar

um conflito. Se voce entra em um relaciona

mento com um pé atrás, é o clima da descon

fiança que está sendo cultivado.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Evite atritos com lideranças ou pode
sair perdendo. No campo profissional,

você terá mais sucesso se puder agir sem

se expor. Tente reagir à desmotivação no campo

sentimental. Não se pode ser dependente dos ou

tros o tempo todo.

9GÊMEOS(21/5 a 20/06) ,

Cuidado com perdas de dados ou

falhas de comunicação, pode ter pro

blemas com mal-entendidos hoje. Mas, em com

pensação, a noite será muito prazerosa junto dos

amigos e de quem ama. Valorize as pessoas que

pensam como você.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Não se envolva em problemas
alheios. Invista no trabalho, mas

cuidado para não deixar a sua vida sen

timental em segundo plano. Comunicar-se é fun

damentai, pois muitos dos desencontros ocorri

dos são causados por falta de comunicação.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Evite nadar contra a maré, pois a Lua

Minguante é contrária a todo tipo de

resistência. Cumpra as tarefas de rotina

e termine o que começou. No campo afetivo, não
tenha receio de ousar. A ansiedade é uma 'coisa

completamente inútil, controle-se.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O dia pode começar com alguns contra-

rIl tempos, mas fique firme. A relação afe
tiva pode enfrentar alguns problemas,

devendo ter cuidado com as finanças. Procure
meditar um pouco se você não gosta do que ouve
e contribua para a harmonia nos relacionamentos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
,

Mantenha um certo afastamento do�
amigos e de autoridades, porque ha

perigo de desentendimentos no decorrer
do dia, No campo afetivo, émelhor não tomar deci
sões precipitadas. Conhecer a própria fragilidade é
a melhor maneira de você se defender.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Cuidado com o clima de rivalidade no

trabalho. Os astros não indicam nada
de novo na vida afetiva, mas pedem para

você evitar ser tão autoritário. É quando as coisas
não andam bem que as pessoas demonstram in

tegridade ou a falta dela. Observe!

SAGrrÁRlo

e (22/11 a 21/12)
Não é hora de fazer projetos a longo
prazo, mas de se concentrar no aqui

e agora. Estar cercado pelos amigos
e pessoas da sua estima é o seu maior dese
jo. Ainda que você não consiga encontrar uma
recompensa pelos seus esforços, cumpra as

suas obrigações.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Não tente tapar o sol com a peneira:
enfrente os problemas! Há um nítido de

sejo de se destacar profissionalmente. É uma boa
fase para abrir seus horízontes afetivos. São tantas
as coisas que estão acontecendo com você, que a
melhor atitude é se abrir.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Não convém satisfazer aos outros

I mais doque a si mesmo. A falta de co

I municação entre você e a pessoa amada pode
.

prejudicar sua relação. Se você der um voto de

confiança a alguém, estará plantando a semen

te de um bom relacionamento.

PEIXES

(19/2 a �9/3)
Perigo de fofocas no trabalho. Este é
o momento de avaliar o que de fato

tem importãncia e o que deve ser descartado.
Na vida sentimental, uma sensação de perda
Pode vir à tona. Não comente seus problemas
com as pessoas hoje.
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Atrizes discutem por
causa da carreira

As atrizes Samara Felippo e Nívea Stelmann
sempre foram grandes amigas. No entanto, de acor

do com a coluna Diário da Fama, do jornal Diário de
S.Paulo, elas andaram se estranhando. Nívea, que é
madrinha de Alícia, filha de Samara, teria tido uma

discussão com a amiga, por questões profissionais.
Fernanda Souza, que completa o trio das insepará
veis, não está envolvida na confusão.

Zeca Pagodinho e

Alcione gravam juntos
A cantora Alcione fez uma participação especial

no novo CD de Zeca Pagodinho, com previsão de

lançamento para setembro. Ela esteve no estúdio

Cia. dos Técnicos para gravar com o sambista a fai

xa "Quem passa vai parar". Em uma parte do sam

ba, a cantora é cítada'na letra da música, onde Zeca

afirma querer estar sempre perto dela.

DIVIRTA-SE

Cozinhar x Dirigir
A mulher está na cozinha, fritando um ovo, tranqui

la, quando o marido chega e começa a gritar:
- Cuidado! Cuidado! Joga mais óleo! Antes

que ela tivesse qualquer reação, ele continuou:
,

- Vai grudar no fundo! Cuidado! Vira, vira, vira!

A mulher começou a ficar nervosa e ele continuava:
- Olha o cabo da panela! Meu Deus! O sal! Não es

quece o sal! Então ela protesta:
- Escuta aqull Por acaso você acha que eu não sei

fritar um ovo?
- Eu sei que você sabe, amor - respondeu ele - Eu

só quero que você saiba como eu me sinto quando di

rijo e você está do meu lado!

Undsay
lohan vai
para clínica
Lindsay Lohan foi liberada da

prisão e foi levada diretamente

para a reabilitação na Uníversida
de da Califórnia. LiLo foi libertada

depois de menos de duas sema

nas de prisão e deverá cumprir 90
dias de internação na clínica de

desintoxicação. Lindsay ficará em

uma ala que desenvolve um pro

grama especial para pessoas com
transtornos psicológicos e diver
sos tipos de vício.

Maria Fernanda Cândido
diz que nunca posaria nua

Se alguns fãs ainda tinham a esperança de ver a bela Maria Fernanda Cândi
do exibindo suas formas em um ensaio nu, acabaram de ser frustrados. A atriz

descarta totalmente a possibilidade. "Não faço julgamento. Pode ser uma boa

renda. Mas, ah, não! Não tenho interesse. Por dinheiro nenhum", afirma ela. A

atriz também recusou um papel em "Araguaia", próxima novela das seis porque
não gostaria de ficar longe dos dois filhos - já que para as gravações teria que

passar 45 dias no Mato Grosso.

.

Faustão pede desculpas
por xingar funcionário
Durante o último Dorníngão do Faustão, Fausto

Silva se retratou por uma gafe cometida no progra
ma da semana passada. Na ocasião, o apresen
tador repreendeu um funcionário que havia tirado
uma informação que aparecia na tela o chamando
de "imbecil". "O imbecil foi o apresentador. Não
adianta pedir desculpas no particular e não falar
isso em público. Aqui dentro a gente já se resolveu.
Mesmo porque o problema foi do computador. Fez
em público, peça desculpa em público", justificou:

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É lUTI jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencher lUTI 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 3:x3.
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J

Marcelo e Josi casam no dia 7. Todos os amigos e familiares
estão muito felizes de participar desse momento especial

Andressa Balsanelli se divertindo na festa da cachaça em
Luiz Alves e para maior felicidade ao lado de Hugo e Tiago

Os noivos Ismael e Simone casaram no dia
24/7, a família deseja felicidades ao casal

Cristiane Cattoni comemorou
seu aniversário no dia 10, seus
colegas de trabalho desejam

muitas felicidades

Parabéns para Hildegard Burger,
que no dia 30/7 completou mais
um ano de vida. Seus familiares

desejam toda felicidade do mundo
",

Egon completou mais um ano de vida no dia 28/7, e no mesmo
dia ele e sua esposa Renita comemoraram 45 anos de casados

Parabéns para Roseléia, que hoje
completa mais um ano de vida

Márcio Bíer comemorou seu aniversário no dia 23/7
.

. ,

todos os familiares desejam felicidade, saúde e sucesso
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno.com.br

MoaGonçalves
,

E hoje
A

Câmara de Dirigentes Lojistas de Iaraguá do Sul comemora
42 anos hoje à noite, reunindo associados e convidados às 20

ho�.as, no ClubeAtlético,B.aependi, 9uando entrega o Mérito

LOJIsta 2010 ao empresano Mauro Koch, Florilda Enke Do

nini como Amiga da CDL e os associados Almira Schulz Ronchi, San-
dro Alberto Moretti e Sérgio Luiz Nagel como Destaques Participação
CDLlSPC. O empresário Bruno Breithaupt, presidente da Federação
do Comércio, fará no evento uma explanação sobre cenários do setor
em Santa Catarina.

Do leitor
"Olá Moa, quero cumprimen

tá-lo pela excelente festa que só

você sabe como organizar. Partici
pamos do 8° encontro Stammtisch
e passamos horas de muita festa e

alegria aí com vocês. Você e sua

equipe estão de parabéns pela
.

competência em organizar.
Só para ilustrar: O Brasil

tem a cara do Presidente. AWeg
tem a cara do seu Presidente. A
Malwee tem o perfil do seu Presi
dente. O encontro de Stammtis
eh de Jaraguá tem a cara do seu

coordenador.

Sinceramente, Arnaldo Krue

ger- Stammtisch 'Recanto dos
Pássaros' - Joinville".

NAS RODAS
• Karla Soares Luquini está
curtindo muito a sua gravidez.
Todos os dias ela inventa
uma reunião diferente com
as amigas ... É chá, é lanche, é
sanduíche, vários desejos! E tudo
termina em festa para a esposa
de Rubens Luquini.

• O figuraço publicitário Rui Luiz

Sardagna está no Rio de Janeiro.
Ele embarcou na última sexta

feira. Poucos ficaram sabendo
do motivo da viagem ... Será que
é mistério?

• Não ousem esquecê-la: Léia
Silva Grimm, esposa do amigo
Jackson Grimm, certamente é a
aniversariante mais festejada de
hoje. Mil vivas!

Denise, com o marido Alberto
Corrêa e os filhos Rifael eGabriel, ,

durante sua festa de formatura
no curso de Psicologia pela

FURB, sábado na Scar

Open house
Na condição do darling dos

darlings da cidade, o coiffeur Tey
-prepara as bochechas, o cham

panhe e o salmão, dia 14: Uma

turma com mais de 40 descola
dos já espalhou pela cidade que
vai invadir a sua bela casa, para
acordá-lo, beijá-lo com o direi
to a coro de parabéns pra você.

Quem manda ser querido?!

Carreteiro
Dia 14 de agosto, às llh30, na'

sede do Círculo Italiano, na Vila
Nova, acoritece o 5° Carreteiro do
Centro de Valorização da Vida.

Mais informações no fone 0800

644-2108 ou com os voluntários.

Falcão e Tati Falcão, sábado, no níver de um ano de sua
,

sobrinha Valentina, filha de Priscila Mendes e Leandro Mendes

h}; ,

• O salão dê beleza JF, um
dos mais aplaudidos pelas
belas, fará toda a produção
das modelos no desfile de
moda da Unerj e Requinte
Modas, na Feijoada do Moa.
A produção, claro, da estilista
AnaVieira.

• Na quinta-feira, o amigo
Thiago Airoso Meneses,
proporciona mais uma
noite diferente em sua

Enoteca Decanter, na Scar.

a movimento vai girar
cm torno do vinho e da

Chique
A sempremuito simpáticaRo

sane Barbosa, a Nani, voou para
Porto Alegre. Ela foi comemorar
o níver ao lado do seu namorado,
Roberto Wille. A bela retorna à

Jaraguá no final de agosto. Já Ro
berto, somente após concluir sua
especialização. Enquanto isso, o
amor vive com a ajuda da ponte
aérea. Chique não?

Social 17

Patrícia Hermann

festejou ontem 19
aninhos. Parabéns!

Regresso
Diogo Hass Rubini

não, reside mais em Iara
guá. Depois de curtir a 8a

Stammtisch, no sábado.
O boa gente regressou
para sua terra natal, São
Paulo, onde está abrindo
um escritório. Visitas ao

amigo é o que não irão

faltar, já que os descola
dos jaraguaenses adoram
badalar. Em Sampa, en

tão? Melhor ainda!

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é Rita
Grubba, da Clínica SER. Ela é
outra amiga que acompanha a

coluna todos os dias.

gastronomia francesa.
Boa pedida!

• Dia 14 de agosto, na
ChoperiaBier Haus, a 1 a

Feijoada da Fuel.

• No sábado, a partir das
,

Llhoras, acontece a 2a

Feijoada do Vieirense. a
feijoeiro será o grande
Pedrotti.

• Recicle seu lixo.

• Com essa, fui!

Palmada
Dizem por aí, que uma pa

tricinha desbocada desafiou a

mãe em público, fez desaforos e

exigências que irritaram todos
à sua volta. Falta de disciplina e

educação que esquentam mais
a tolerância do que a famosa

pimenta do quintal de casa na

paella de Jeremias Rozza. Coisa
horrorosa!
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Sem imposto na aduana
Nos próximos dias, telefone celular, câmera foto

gráfica e relógio de pulso comprados no exterior não
precisarão mais ser declarados nem pagar imposto,
pois passarão a integrar cota de uso pessoal, isenta.
Para entrar emvigor, a regra precisa dapublicação de
uma portaria do Ministério da Fazenda e da expedi
ção de uma instrução normativa da Receita Federal.

Jomar
Completa hoje 29 anos uma das lojas mais in

trigantes de Jaraguá do Sul, pois este estabeleci
mento localizado no bairro São Luiz é uma refe
rência e consegue atrair consumidores de todo o

município, incluindo o próprio centro da cidade.

Agora já com a participação da segunda geração, o
estilo e o sucesso continuam os mesmos.
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Mercado Regional Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

cântíns' egundo educadores, ás aulas chegam
com atraso, mas em boa hora. Nunca os jovens
tiveram tanto acesso a serviços bancários, mas
também nunca se endividaram tanto. Segua
do dados da Fecomércio-Rio, 10% dos jovens

.Top Turismo ADVB/SC
Contribuindo para a imagem, incremento e

consolidação do turismo em Santa Catarina, a

entidade promove o Top Turismo ADVB/SC 2010.
As inscrições para participar.da premiação estão
abertas e podem ser efetuadas até o dia 20 de se

tembro pelo site www.advbsc.com.br.Adivulga
ção dos vencedores acontece no dia 7 de outubro
e a festa de premiação no dia 11 de novembro, no
parque Beta Carrero, em Penha. Na mesma oca

sião, o governo do Estado entrega o Troféu Beta
Carrero de Excelência no Turismo para uma per
sonalidade, ummunicípio e um empreendimento
turístico catarinense, uma homenagem ao empre
sário João Batista Sérgio Murad, o Beta Carrero. A

entrega das premiações voltadas ao incentivo do
turismo catarinense é uma parceria entre a ADVB
e oGoverno do Estado de Santa Catarina.

China avança
Como já era esperado, o PIB da China está superando o do Japão e desta forma o país asiático

está se tornando a segundamaior economia domundo e avançando em direção à liderança norte
americana. Claro que a renda per capita de 3.800 dólares ainda é baixa, mas o seu ritmo de avanço
émuito superior ao de qualquer outro país.

Destaque para Weg
Reportagem do jornal Folha de São Paulo

do último sábado destaca a expansão interna
cional daWeg e os planos de crescimento da

empresa para o próximo ano. De quebra, so-

brou uma referência para Iaraguá do Sul que
é qualificada como

ii

... conhecida também
por abrigar o famoso time de futebol de salão

_ campeão nacional."

Febratex
Diversos fabricantes internacionais e grande parte dos na

cionais do segmento de equipamentos para a indústria têxtil es
tarão apresentando suas novidades na Febratex, que acontece

nos dias 10 a 13 de agosto em Blumenau, na Vila.Germânica.
Entre os expositores destacamos a participação das empresas
de nossa cidade: Borroz, Kairóz ( em parceria coma Haco ) e

Iamatex que terá a participação da Hruschka, Metalnox e Sys
textil, Claro que outras empresas também terão participação
indireta e outras terão máquinas que adquiriram sendo mos-'

. tradas na feira, emprestando sua imagem para os fornecedo
res. Trata-se da melhor oportunidade para conhecer as novida
des do mercado mundial.

Sipaca
As letras do início dos nomes de seus fundadores deram

origem à palavra Sipaca e foi com este nome que surgiu em
1/8/86 mais uma empresa no município. Em 1993 a famí
lia Buchmann abria uma filial da Sipaca em Massaranduba,
expandindo cada vez mais seus negócios -e desta forma a

empresa chega aos 24 anos de existência com uma grande
variedade de produtos.

HC Hornburg
Embora tenha surgido apenas em 1973, as origem da HC

Hornburg estão em 1�53 quando Heinz Hornburg fundou
uma fábrica de carrocerias de madeira. Acompanhando a

evolução da tecnologia, a empresa foi crescendo e se forti
ficando no mercado e ampliando sua atuação para os mais
diversos pontos do país.

Aplicação na bolsa
Aplicar em ações cotadas na bolsa de valores pode ser uma

grande decepção assim como pode ser uma ótima forma de ob
ter um rendimento acima das outras aplicações de mercado. O
diferencial é o conhecimento. Em nossa cidade existe a XP in
vestimentas que se propõe a ensinar a forma de aplicar no mer
cado de capitais. Brevemente ela estará em novas instalações no
Marcatto Center.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

�

2.AGOSTO.2D10

30JULHO.201O

.1,48%

0,6157
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Flamengovence e
seaproxima do II
Time da TifaMartins supera no número de vitórias

JARAGUÁ DO SUL

,

Com a folga do líder JJ
Bordados/Conservas Vida
Verde nessa oitava rodada,
o Flamengo encostou na

liderança da tabela.

O
rubro-negro venceu o

Botafogo por 2xO, fora de

casa, com gols de Iajá, no
final do primeiro tempo,

e Diogo Murilo no finzinho do

segundo. Com o resultado, o al

vinegro da Barra do Rio Cerro

está na vice-lanterna da Taça O

Correio do Povo.

Cruz de Malta foi outro time

que venceu na rodada. Ao lado

do Vitória, protagonizou um

dos melhores jogos do torneio,
no estádio Eurico Duwe. Estre

ando uniforme novo, os donos

da casa abriram o placar com
Reinaldo, aos oito minutos.

Xuxa igualou para o auriverde

no minuto seguinte. Iovaé, aos
40, recolocou os cruzmaltinos

na frente - 2xl.

No começo do segundo tempo,
aos nove,Wagnerampliou a vanta
gem do time da casa. OVitória ini

ciou a reação aos 26 minutos com

empate relâmpago: Seco e Fabia
nomarcaram. MasWagner, aos 32,
acertou um lindo chute da entra

da da área e garantiu o triunfo do
time da casa, por 4x3.

C�ASSIFICAÇÃO
Mesmo folgando na tabe

la, o JJ Bordados continua na

liderança com doze pontos. O

Flamengo está empatado, mas
perde no número de vitórias. O
Cruz de Malta pulou para ter

ceiro com nove, o Botafogo é o

quarto com seis e o Vitória é o

lanterna com cinco. A nona ro

dada será no próximo domingo,
8, e o Flamengo recebe o Vitó

ria, enquanto que o JJ encara·

o Cruz de Malta. Dessa vez é o

Botafogo que folga.
A competição teve até agora

57 vezes em 16 jogos, com uma

média de 3,5 gols por partida. O
JJ segue com o melhor ataque
(14 gols) e o Flamengo com a

melhor defesa (oito sofridos).

FOTOS DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Cruz de Malta estreou a camisa nova com vitória sobre o auriverde

Botafogo perdeu para o Flamengo por 2xO e está na vice-lanterna

C L A S S F C A ç Ã o
Cruz de Malta 4x3 Vitória

Botafogo Ox2 Flamengo
Folga: JJ Bordados

S"RODADA

9" RODADA

15h30 - Flamengo x Vitória (Flamengo)
15h30 - JJ Bordados x Cruz de Malta

(João Pessoa)
Folga: Botafogo

P _ Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP -

1M��ifinal
Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. �

C L A S S F C A ç Ã O
Cruz de Malta !xO Vitória

Botafogo !x3 Flamengo
Folga: JJ Bordados

S"RODADA

9"RODADA

13h30 - Flamengo xVitória

(Flamengo)
,
13h30 - JJ Bordados x Cruz de Malta

(João Pessoa)
Folga: Botafogo

P _ Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derr�tas; GP -

Gols Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

Esporte
GA PEONATO BRASILEIRO �Mm. SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 12"RODADA

São Paulo 2xl Ceará
Fluminense 3xl Atlético-PR

•

>,•. Atlético-GO ixl Guarani
Internacional OxO Grêmio

Avaí 4xl Goiás
Palmeiras ixl Corinthians

Vitória ix3 Botafogo
Flamengo OxO Vasco
Atlético-MG Oxl Cruzeiro

Prudente ix2 Santos

13·RODADA

18h30 - Grêmio x Fluminense

18h30 - Vasco x Vitória

18h30 - Cruzeiro x Prudente

Rebaixados para Série B

CA PEONA1'() B SltE,IR() -- SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 11'RODADA

Santo André ixl América-RN

Sport 1x2 Duque de Caxias
Portuguesa 3xl São Caetano
Vila Nova Oxl Coritiba

lcasa OxO Guaratinguetá
Bahia 2x2 Figueirense
Bragantino Ox2 Ponte Preta

Paraná 4xO Náutico
ASA 2xl América-MG

lpatínga 3xl Brasiliense

21h - Ponte Preta x SantoAndré

21h - América-RN x Portuguesa
SEXTA-FEIRA

21h - Bragantino x lpatinga
21h - América-MG x Duque de

16hl0 - Paraná x Coritiba

16hl0 - Rgueirense x lcasa

16hl0 - Náutico x Sport
16hl0 - ASA x Bahia

16hl0 - Brasiliense x Vila Nova

21h - São Caetano x

Guaratinguetá

;� """'�"lIl!!""1lU1ii!:t1l.Jr)lCfiíJigJ"""�
'/!l""!�ln1i#aliAffilU!ilJlUlllm!ilJ,'ii!,Ijj�
Classificados Copa Su�Arnertcana
Rebaixados para Série B

19

3 e Marcnio Dias O. Regulamento:
Os dois primeiros de cada grupo
avançam à próxima fase.

• CAMPEONATOCATARINENSE

• DIVISÃO ESPECIAL

la RODADA

Porto 3x3 Atlético Tubarão

Joaçaba ixO Hercílio Luz

HOJE

20h - Concórdia x XV de Outubro

AMANHÃ
15h30 - Videira x Próspera
20h30 - Marcnio Dias x Camboriú

• CATARINENSE FEMININO

·5aRODADA

DOMINGO

Avaí 2x3 Kindermann

Olyrnpya ixlMüller

• la RODADA RETURNO

DOMINGO

15h - Scorpions x Müller
15h - Olyrnpya x Kindermann

CLASSIFICAÇÃO: Kindermann 12,
Olyrnpya 7, Muller 7, Scorpions 3 e

AvaíO. Regulamento: O Kindermann

garantiu vaga na final por vencer o

turno. O campeão do retumo será o
adversário, mas caso o mesmo time

ganhe, não haverá final.

• !.IGA FUTSA1.
• SÁBADO
Krona/Joinville 3x2 Foz Futsal

Praia Clube ix5 Macaé
Intelli 4x2 RCG/Garça
CopagrilOxl Carlos Barbosa
Assoeva 2xl Anápolis

ONTEM
Corinthians x Krona*

TERÇA-FEIRA
19h15 - Macaé x Intelli

20h - Carlos Barbosa x São Paulo

20h15 - Atlântico x Umuarama

20h15 - Assoeva x Unisul

* Não encerrado até o fechamento desta edição.

JOGOS PELO BRASil

• BRASllEIRÃOSÉRIE e River Plate ixl Fluminense-BA

Náuas Ox2 Mixto

Améri&i-AM ixl Remo
Vila Aurora 2xO Vilhena

Potiguar 3x4 CSA
Flamengo-PI Oxl Sampaio Corrêa

·3aRODADA

Manlia ixO Luverdense

São Raimundo 2x3 Fortaleza

Chapecoense 3x2 Brasil

Paysandu 2xO Águia Marabá

Campinense 2xO Salgueiro
Gama OxO Ituiutaba

Juventude OxO Caxias

ABC ixl Alecrim

·4aRODADA

SÁBADO
16h - Tupi x Botafogo-SP
16h - Rio Branco-ES xAmérica-RJ

16h - Cene x Madureira

16h - Botafogo-DF x Ceilândia

17h - Uberaba x Camaçari
18h - liderai x Guarany-CE

·4aRODADA

SÁBADO
15h - Macaé xManlia

16h - Fortaleza x Paysandu
16h - CRB xCampinense
16h - Brasil-RS x Juventude DOMINGO

16h - Confiança x Santa Cruz
16h - Fluminense x River Plate

16h - Remo xAmérica-AM

16h - Joinville x São José-RS

16h - Pelotas x Metropolitano
16h - Marcnio Dias x lraty
16h - Treze x Central

16h - Operário-PR x Oeste

16h - Sampaio Corrêa x Ramengo.PI
16h - CSA x Potiguar
17h - Vilhena x Vila Aurora

17h - Cametá x Cristal

18h - Mixto x Náuas

DOMINGO
16h - Salgueiro x ABC

16h - Criciúma x Chapecoense
18h - Luverdense x Gama

19h - Rio Branco-ftC x São Raimundo

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Paysandu 6, Fortaleza 5,

Águia Marabá 2, São Raimundo 1 e
Rio Branco-AC 1. GRUPO B: Alecrim

5, ABC 4, Campinense 3, Salgueiro
2 e CRB 1. GRUPO C: Macaé 4,
�.:Jiutaba 4, Luverdense 4, Marília
3 e Gama 1. GRUPO D: Criciúma 4,
Caxias 4, Chapecoense 3, Brasil3 e

Juventude 2. Regulamento: Os dois

primeiros de cada grupo avançam à

próxima fase e o último colocado de

cada chave é rebaixado à Série D.

SEGUNDA-FEIRA

20h15 - Araguaína x Brasília

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO Al: América-AM 5, Remo

5, Crista�AP 4 e Cametá-PA �

GRUPO A2: Mixto 7, Vila Aurora 5,
Vilhena 3 e Náuas-AC � GRUPO

A3: Guarany-CE 5, Sampaio Corrêa

4, Lidera�MA 4 e Ramengo-PI 2.
GRUPOM: CSA 9, Santa Cruz 4,
Confiança 4 e Potiguar O. GRUPO
A5: Fluminense-BA 7, Treze 6, River
Plate-SE 2 e Central t,

GRUPO A6: Araguaína 5, Ceilândia

4, Brasllla 4 e Botafogo-DF 2.

GRUPO A7: Uberaba 6, América-RJ

6, Rio Branco-ES 4 e Camaçari t,
GRUPO A8: Madureira 7, Botafogo
SP 4, Cene 2 e Tupi 2. GRUPO A9:

Joinville 4, Oeste 4, São José-RS
4 e Operário-PR 4. GRUPO AlO:

Metropolitano 9, Iraty 6, Pelotas

• BRASllEIRÃO SÉRIE D

·3aRODADA

América-RJ 3x2 Rio Branco-ES

Madureira ixl Cene

São José-RS ixl Joinville

Brasnia 2x2 Araguaína
Botafogo-SP ixi Tupi
Guarany-CE 4xO liderai

Oeste OxO Operário-PR
lraty ixO Marcílío Dias

Metropolitano ixO Pelotas

Camaçari ix3 Uberaba

Central Ox1 Treze

Santa Cruz OxO Confiança
Ceilândia 2x2 Botafogo-DF
Cristal 2xl Cametá
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Julimar Pivatto
Procurando...

O
Jaraguá Bre��ers :ncer
rou a partícípação no

Campeonato Catarinen-.
se de Futebol Americano.

Não foi da forma mais esperada
(derrota por 16x7 para o Corupá
Buffalos), mas eles já estão de
olho no Touchdown 2010, que
é o Campeonato Brasileiro da

. modalidade. O time treina forte
e motivado, mas ainda não sabe
onde vai jogar. É que o. regula
mento da competição prevê que
o campo precisa ter no mínimo
98 jardas (cerca de 90 metros) e

cabine de imprensa.

R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - sr 4 e 5 \NW\N.lTlegacrecLnet
Centro - Jaraguá do Sul fJii:.(.- ....) 337D .

.ft223 I 337D.�240(Ao Lado do Bradesco) �l-I .•

Aberto de Futsal conhece
as equipes semifinalistas

CORUPÁ dos/Scheller Imóveis enfrenta a

Sociedade/Cavalete Transportes,
às 19h15, e aAZ Concretos/Coru
pá joga com o Kayapós/Smurfs
Lanches, às 20h15.

.

Na sexta-feira a Kiferro en

frenta o Noite a Fora, às 19h15,
e a Baumann encara 0- Rodo
metal/Posto Cidade/Posto. São

Paulo estão classificados e en- Paulo, às 20h15. Todos os Jo
gos acontecem no ginásioWilly
Germano Gessner.

O fim de semana foi de defi

nição no 2° Campeonato Aberto
de Futsal de Inverno de Corupá
- Taça Amizade FM. Apesar de
.ainda ter .uma rodada por dis

putar, Noite a Fora, Baumann,
AZ Concretos/Corupá e Rodo
metal/Posto Cidade/Posto São

... Lugares
Segundo o presidente do clu

be, Everton Gnewuch, somente
dois locais atenderiam às exi

gências da federação: os estádios
João Marcatto e o Eurico Duwe

(do Cruz de Malta). Caso não en

trarem em acordo com um dos
dois clubes, o time terá de jo
gar fora de Iaraguá do Sul. Uma

pena, já que todos sabemos a

quantidade de público que a mo

dalidade leva. A estreia do Bre
akers será em casa, no dia 4 de
setembro, contra o Ponta Grossa
Phantoms.

Tropeço em casa tram em quadra apenas para
definir quais serão os confron
tos das semifinais.Não foi o resultado esperado pelo Olympya/Iuventus,

Jogando em casa, o time comandado por Luiz Vieira, o Po

lenta, ficou no empate em 1x1 com o Müller de Pomerode.
As duas equipes terminaram o turno empatadas em pontos,
mas as jaraguaenses levam a melhor no saldo de gols e fica
ram com o segundo lugar. O treinador comentou o resulta
do. 110 campo não ajudou, estava muito pesado. Mas no fim
até que foi justo, já que os dois times tiveram muita garra e

desperdiçaram grandes chances de gol". No próximo domin
go- o Olympya recebe o Kindermann no campo daVila Lalau.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES
A rodada iniciou com a sur

preendente derrota da líder Bau
mann para o Kayapós/Smurfs
Lanches, por 3xl. O Noite a Fora

aproveitou o tropeço do adversá
rio para assumir a ponta ao ven

cer o AZ Concretos/Corupá por
2xl. A Rodometal/Posto Cidade/
Posto São Paulo carimbou o pas
saporte ao bater a Iolípé Calça
dos/Scheller Imóveis por 3xl.

A Kiferro venceu a Socieda
de/Cavalete Transportes por 5x1,
mas não foi suficiente para a

equipe se classificar às semifinais
já que leva desvantagem nos cri
térios de desempate. A próxima
rodada acontece amanhã e sex

ta-feira. Na quarta a Iolípé Calça-

VOCÊ SABE...
DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

�.__...,..,..-."...-

Como surgiu o termo gol
olímpico? Ao contrário do que
o nome diz, não foi em uma

Olimpíada, mas claro. que tem
alguma relação. O primeiro a

fazer um gol de cobrança de
escanteio foi o argentino Cesáreo
Onzari em um amistoso em 1924
contra o Uruguai, que havia sido
campeão olímpico daquele ano.

Rodometal (camisa listrada)
venceu o Jolipé por 5x2 e se

DOIS TOQUES
ISBl�'I·AMalwee/
Cimed ainda não sabe

quando disputará a final da
Libertadores, contra o BelIo

Independiente, na Colômbia.

:9_.\ :i ''liA mesma coisa
com as quartas de final do
turno do Estadual. No site da
FCFS, o primeiro jogo contra
a Krona está marcado para
amanhã, na Arena.

!ESC h ..O Colégio Evangélico
Jaraguá garantiu vaga na fase
nacional dos Jogos Escolares
Brasileiros no basquete
masculino.

:iS !liDa l-A princípio os

confrontos, emmelhor de três

jogos, seriam no fim desta
.

semana, mas a informação era

ainda pré-oficial.

JES(l'.No feminino, o Jangada
ficou com a vaga. No futsal
masculino, os meninos do Colézio '

.

e- 1
Evangélico bateram na trave -

ficaram em segundo.

SElUlllD 4·Mas como o time
joinvilense jogou ontem em São
Paulo, a data foi adiada e ainda
não se tem um dia para acontecer.

/
/
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O patinho feio do
esportemunicipal.
Local deve entrar em funcionamento somente daqui um ano

JARAGUÁ DO SUL

A pista de atletismo do '

bairro Tifa Martins que era

para ser motlvo de orgulho
virou o patinho feio do

esporte jaraguaense.
...... ouco ou quase nada da

estrutura oferecida' no

local, inaugurado em

dezembro de 2008, foi

utilizada pela modalidade. Os

motivos são óbvios, basta um

pequeno passeio em torno para
descobrir. Porém, tramita no

Ministério do Esporte um pro

jeto de reforma e adequação do

local. Segundo o presidente da

FME (Fundação Municipal de

Esportes), Márcio Feltrin, o ór

gão federal já tem conhecimen

to da proposta e reencaminhou

para Iaraguá do Sul para adequa
ções, que deverá enviar a versão
final até setembro. Somente de

pois disso que o projeto' deve ser

aprovado. Mas, conforme Feltrin,
isso não tem data para acontecer.

"Depois da aprovação deles,
vamos captar os recursos e até
a metade de 2011 o atletismo
estará treinando no local", ga
rantiu Feltrin. De acordo com

ele, a nova proposta prevê a re

forma do piso, com a instalação
de uma manta sintética no local
das placas, além da adequação,
que compreende' na construção
de arquibancada, vestiários, ba
nheiros e depósito. O valor do

projeto é de R$ 1,5 milhão para
amanta e R$ 2,8 milhões para as

outras estruturas.
Sobre o Complexo Esporti

vo, que compreende' um ginásio
com três quadras e que consta
va na proposta original, Feltrin
garante que também será cons
truído. "Além das três quadras,
teremos uma sala de fisiotera
pia e uma academia. O com

plexo será para treinamentos
e para receber jogos também.
Claro que a prioridade é a pista,
mas pelo o que estamos conver
sando com o pessoal de Brasília
esses dois projetos devem ser

aprovados praticamente jun-
tos", avisou.

-

• Genielli Rodrigues
aenielli@ocorreiodopovo.com.br

"
Acredito que
atéa metade
de 2011 o

atletismo já
estará treinando

no local.
MARCIO FELTRIN,

PRESIDENTE DA FME

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

,
�-:.,

ri"", {ii
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PJJrA slNTÊTICA ECAMPO�TLÉTICO

Local foi inaugurado no final de 2008, apresenta falhas e nunca foi utilizada para a prática do atletistmo

SALTO EM DISTÂNCIA
A caixa do salto em distância deveria

ser, pelo menos, 1,5 metro mais

larga. Outra coisa é a construção de

mais dois corredores para a aferição
da marca. Hoje só existe um.

OBSTÁCULOS
No local para a prova de três

mil metros com obstáculos, o
"buraco" onde vai a água deveria

ser mais profundo.

Esporte 21

PROFESSOR EXPLICA
QUAIS SERIAM AS

CONDiÇÕES IDEAIS

Estrutura
.deveria
ser toda

.modificada
JARAGUÁ DO SUL

"Estamos sempre com essa

promessa. As gerações passam
e a cada ano perdemos novos

talentos". O desabafo é do pro
fessor de educação física Ivanil
do de Souza Pinto, 55 anos, que

já disputou competições em

vários lugares do mundo e, a'

pedido da reportagem do Jornal
O Correio do Povo, analisou a

estrutura existente e revela que
não é apenas o piso que deve

ser mudado.
Pata ele, o fato a se lamêntar

é a estagnação da modalidade.

"O projeto é bom a ideia é boa,
o que está faltando é acontecer.

A demora é que está causando

todo esse problema. Estamos

precisando de uma resposta ime

diata", disparou. Veja abaixo as

recomendações do profissional.

LANÇAMENTO DE DARDO

Logo a frente do local para o

lançamento de dardo existe

uma trave de futebol fixa, que
impossibilita a prática. O ideal

seria ter uma trave-removível,

PISTA
É evidente que o material utilizado

não é o apropriado. Segundo
Ivanildo, para a colocação da manta

sintética é preciso fazer uma nova

camada e nivelar alguns lugares.

i
.'

Usada para o lançamento de

martelo e disco, a gaiola está nos

moldes oficiais, mas sem uso e

manutenção o material está se

degradando com o tempo.
•

SETOR DE ARREMESSO

Esse setor deveria ser maior,

possui apenas 20 metros,
sendo que em Santa Catarina

já tem atleta que está

s lançando 19 metros. ,

PISTA DO SALTO TRIPLO

Deveria ser na lateral e nunca

paralelo ao lançamento de dardo.

Desse jeito as duas modalidades

não podem ser realizadas

simultaneamente.

MORRO

O morro que fica ao lado da pista
deve ser contido de alguma forma

para não escoar água e barro na

pista, o que vem acontecendo.

Depois da manta colocada não

poderá mais ocorrer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Jogadores levam
broncano Santos

.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 3 de agosto de 2010

. Brincadeira no twitter causou desconforto com torcedores
.SANTOS

Dirigentes do Santos se
reuniram na manhã de
ontem na Vila Belmiro para
avaliar as consequências
dos excessos cometidos por
um grupo de jogadores.

O
fato aconteceu no do

mingo à noite, depois
da vitória por 2xl sobre
o Grêmio Prudente, com

Madson, Zé Eduardo, Felipe. e
outros reservas. A melhor so

lução encontrada pela cúpula
do clube foi afastar a hipótese
de punições mais severas que
pudessem ter reflexo negativo
no grupo a poucas horas da de
cisão da Copa do Brasil, diante
do Vitória, nesta quarta-feira à

noite, em Salvador.

Depois do jogo, já no hotel, os
jogadores promoveram um chat
com vídeo para alguns torcedo
res. Em dado momento, o goleiro
Felipe, que perdeu a posição de
titular para Rafael, foi chamado
de limão de alface" por um in
ternauta. "Fera, o que eu gasto
de ração com o meu cachorro
é o que você ganha no mês in

teiro", respondeu. Alertados por
Rabinho e Neymar - que esta

vam concentrados em Santos e

acompanhando tudo pelo vídeo
- sobre os excessos, o atacante Zé
Eduardo disse ao camisa 7: "Aí,
Pedalada (apelido de Robínho):
quando você for embora do San
tos ninguém vai sentir sua falta".

PUNIÇÃO
"Não vai haver caça às bru

xas. Uma puxada básica de
orelhas resolve, mesmo porque
não houve maldade. Vai ser

uma bronca didática para que
eles aprendam a lidar melhor
com as mídias sociais", disse o

coordenador de comunicação
do clube, Arnaldo Hase, nesta

segunda à tarde. Ele reconhece

que faltoú bom senso aos joga
dores ao se exporem de- forma

desnecessária, porém conside
rou um exagero a interpretação
de setores da imprensa de que
teria havido ofensa de Zé Edu

ardo a Rabinho. "Eles brincam o

tempo todo", acrescentou.

DIVULGAÇÃO

Madson estava entre os jogadores que partídparem do chat na rede social

FÓRMULA 1

Schumacher pede desculpas
Michael Schumacher perdeu dez posições no grid de largada para

o GP da Bélgica. A medida é uma punição ao choque com Rubens
Barrichello no muro, no final da etapa da Hungria, nesse domingo.
Além da pena, o alemão reconheceu o risco ao qual submeteu Ru
bens Barrichello e pediu desculpas ao brasileiro. Ii

Queria dificultar a
ultrapassagem e mostrei isso claramente, mas não quis colocá-lo em

perigo. Se ele achou que eu fiz isso, então que me desculpe, pois essa

não era aminha intenção", destacou.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FS11\DODE SAN1J\CATARINA

.
Tabelionato do Mtmicípio eComarca de Jaraguá doSul-

. Carlos FabricioGriesbach,Tabelião
AvelÚdaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 •Telefone:

(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INqMAÇÃODf PROTESTO "_ .

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 ao código de Norm�s.da CGJ /SC, para a devida ciencta

ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a prote�t� ne,ste Cart�n?, p:u:a pagamento no prazo de 3

(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito a sustaçao judicial de protesto e ou oferecer

por escrito osmotivos da sua recusa, dentro doprazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 15329812010 Sacado: 698 - IMAGEM IND. E COMERCIO DE GELO L Endereço: RUA GOv. JORGE IA

CERDA 100 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor: OGANIZ CONTABEIS REIS GUMZ SC lIDA

Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 9200070150 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$100,00 - Vencimento: 19/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------

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

Apontamento: 153308/2010 Sacado: AGCTECNOLOGIA E SISTEMAS lIDA Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA 1117 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89257-000 Credor: TRANSVILLE 'fRAN�PORTES E SERVICOS LIDA Por

tador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 0500389510 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 46,25 - Vencimento: 23/07/2010
-----------------------------------------------------------------------------------

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

Apontamento: 152775/2010 Sacado: ALENIR CASTRÓ Endereço: ESTRADA TIPA PALESTINA 1041 - P. DE AMOLAR

Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'

Titulo: 05854702W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 88,25 - Vencimento: 13/07/2010
--------------------------------------------------------------------------------

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

Apontamento: 152897/2010 Sacado: ALVARO EWALD Endereço: R GETUliO VARGAS S/N - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-100 Credor: OESA COM E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 5512660U - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 239,00 - Vencimento: 11/07/2010
--------------------------------------------------------------------

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

Apontamento: 153084/2010 Sacado: ALVARO EWALD Endereço: R GETULIO VARGAS S/N - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-100 Credor: OESA COM E REPRESUDA Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo:'5514055U - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 140,78 - Vencimento: 12/07/2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------\�-------------------------------
Apontamento: 1�3269/2010 Sacado: ALVARO EWALD Endereço: R GETULIO VARGAS S/N - JARAGUA DO SUL-SC -

CEP: 89251-100 Credor: OESACOM E REPRES.lIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5518517U - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 936,94 - Vencimento: 15/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 153193/2010 Sacado: ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: RUACEL. PROCOPIO GOMES

DE OLIVEIRA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CELTO BENHUR COMERCIO DE INFORMATICALIDA

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 55/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$100,80 - Vencimento: 20/07/2010
------------------------------------------------------------------------------,------------------------------:------------------------------

Apontamento: 153194/2010 Sacado: ANDERSONRODRIGUESDEOLIVE� Endereço: RUACEL. PROCOPIO GOMES

DE OLIVEIRA - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CELTO BEN HUR COMERCIO DE INFORMATICALTDA

Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 481/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 169,00 - Vencimento: 20/07/2010 -

Apontamento: 152506/2010 Sacado: ARLINDO SCHWIRKOWSKI Endereço: RUA ROBERTO SEIDEL 3928 - SEMINA

RIO - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'

Titulo: 057595Ó4W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 135,00 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 153117/2010 Sacado: BUELTERMANN CONSTRUTORA UDA Endereço: RUA REINOLDO RAU 60
- CENTRO - JARAGUÃDO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA Portador: -

Espécie: DMI - N'Tirulo: 6204-02-BL - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 629,00 - Vencimento: 16/07/2010

Apontamento: 153159/2010 Sacado: CASADOSTUBOS ECONEXOES JARAGUA Endereço: JOSETHEODORO RIBEIRO
- JARAGUADO SUL - CEP: 89258-000 Credor: FUNDODE INVEST DIREITOS CREDMUI1'DANIELE Portador:WIREFLEX

COM. E IND Espécie: DMI - N'Titulo: 0047581 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 271,94 - Vencimento: 16/07/2010

Apontamento: 153136/2010 Sacado: CELSODOSSANTOS Endereço:RUACABO JOAOALVES, LOTE 64 - Iaraguãdo Sul
SC - CEP: 89253-825 Credor: INFRASUL INFRAESTRUTURAE E LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0166010003
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,00 - Vencimento: 25/05/2010

Apontamento: 153156/2010 Sacado: CHARLESVE12 Endereço: ROSALIA STENGER CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-970 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
26558 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 1.33153/2010 Sacado: CIAUDIO RAMOS MUNIZ Endereço: LEOPOLDO BLESE CASA - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89254-365 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie:
DMI - N''Titulo: 25767 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$152,00 - Vencimento: 18/07/2010

Apontamento: 152842/2010 Sacado: CLOVIS DOMINGOS TEIXEIRA Endereço: RUA JOSE MAESTRE 404 - JARAGUA
99 - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89260-680 Credor: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE UVROS U1)A Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 005863/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.452,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 153155/2010 Sacado: CRISTINAAPARECIDA LEMOS Endereço: GABRIELOESCHLERCASA - JARAGUÃ
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: -

Espécie: DMI - N°Titulo: 25595 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$183,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 152497/2010 Sacado: EDMAR HEUO MICHELUZZI Endereço: JOSE EMMENDOERFER 851 AP 201 -

NOVABRASillA - JARAGUÃ DO SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIAL SAN RAPHAEL Portador: - Espécie:
DMI - N' Titulo: 20101072010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 277,95 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 152509/2010 Sacado: ;EDSON MAURO DE UMA Endereço: RUA FRANCISCO MEES 4723 - VILA RUT
ZEN - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 05826103W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,55 - Vencimento: 10/07/2010

Apontamento: 153074/2010 Sacado: JAQUEIlNA RODRIGUES Endereço: RUA EXP. ALFREDO BENHKE 638 AP. 04 -

SAO LUIS - Jaraguá do Sul-SC.- CEP: 89253-520 Credor: MARCIO ENKE Portador: JOAO DARIO RODRIGUES Espécie:
DSI - N' Titulo: 0004005 . Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 500,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 153035/2010 Sacado: IABELIA IND"E COM DEALIMENTOS lIDA Endereço: RVICTORROSEMBERG,
819 SAIA 1 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-400 Credor: BRASIL SUL EMBAIAGENS lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 019411011 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 178,00 - Vencimento: 04/06/2010

Apontamento: 152756/2010 Sacado: MAICON SIIAS DOS SANTOS Endereço: ARMANDUS RANGEL 850 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 26689 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l44,OO - Vencimento: 10/06/2010

Apontamento: 153219/2010 �cado: MARIZETE APARECIDA DOS SANTOS Endereça: R CONRRADO EDERMAN -

TRFS RIOS DO SUL - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-105 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
2784*005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 460,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 1531?7/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODALUDA Endereço: R LEOPOLDOMANKE 230-
CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSA IND ECOMDEPRODAIlMENTICIOS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 28744 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 628,50 - Vencimento: 17/07/2010

Apontamento: 1531?8/2010 Sacado: MASSA FACILCOM E FAB PROD AL lIDA Endereço: R LEOPOLDO MANKE 230-
CENTRO - JARAGU/I.DOSUL-SC - CEP: 89251-510Credor: FSSA IND ECOMDEPRODALIMENTICIOS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 28754 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 180,00 - Vencimento: 17/07/2010

Apontamento:, 153242/2010 Sacado: MASSA FACIL COM. FAB. PROD. ALIM.LIDA Endereço: LEOPOLDO MAHNKE
230 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: OESACOM E REPRES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
5523802U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$170,02 - Vencimento: 15/07/2010
_____________________________________ JC.

_

Apontamento: 153122/2010 Sacado: PRISCIIA GREFFIN FERNANDES Endereço: R EMMA SCHMIDT 20 - CENTRO -

CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS EELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
02481907. - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 53,80 - Vencimento: 16/07/2010
- - - - --- - ------- ---------- ---- - ----- ------------ --------- -------- ------ --- ---- ---

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

Apontamento: 152505/2010 Sacado: SANDRAMARIA GESSNERTISSI Endereço: RUA FRANCISCO GREIER 589 - CO
RUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBER MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo:
05558109W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,47 - Vencimento: 10/07/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 153336/2,010 Sacado: IDC AUTOMACAO RESIDENCIAL UDA Endereço: RUA ANGELO SCHIOCHET
280 SAIA 03 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-101 Credor: TRANSVILLE TRANSPORTES E SERVICOS lIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0500399710 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 34,18 - Vencimento: 23/07/2010

Apontamento: 153077/2010 Sacado: VILMAMARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - FSTRADANOVA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89254-368 Credor: DJD IMOVEIS lIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: L0TE87MS/49 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 568,85 - Vencimento: 15/07/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado"no jornal "Correio do Povo", na data de 03/08/2010.
Iaraguã do Sul (SC), 03 de agosto de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 29

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dperárío emorto
empátio de obra
Homicídio aconteceu no bairro Barra do Rio Cerro

JARAGUÁ DO SUL

Um prédio em construção
acabou sendo cenário
de um caso de polícia no

últimoJim de semana.

SERVIÇOAUTÔNOMOMUNICIPAL
DEÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁDO SUL - SC

.

AVISO DE LICITAÇÃO
o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 110/2010
• TIPO: MELHORTÉCNICA E PREÇO
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA CAPTAÇÃO OEÁGUA BRUTA

PARAETASUL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 03/08/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATADAABERTURA: 03/09/2010 às 14:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na
Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC - Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

PIERO RAGAZZI

PIERO RAGAZZI

a tarde de sábado, por
volta das 13h30, dois
homens discutiram no

pátio do alojamento
ondemoravam. Ele fica na esqui
na das ruas Feliciano Bortolini e

Luiz Satler, no bairro Barra do

Rio Cerro. A briga entre os operá
rios resultou na morte deAldanir
Leite Camargo, 36 anos.

Segundo informações da

PM, a denúncia veio dos vi

zinhos' que teriam ouvido as

agressões. Porém, quando os

policiais chegaram ao local, o

funcionário' já não respondia
mais. O homicida, identifica
do como Amadeus da Silva,
40, foi preso logo em seguida
enquanto dirigia um Ford Es

cort complacas de Jaraguá do
Sul. Ele afirmou que a vítima
o ameaçou com uma faca no

terreno da obra e que preci
sou utilizar uma barra de ferro

para se proteger. Depois, ain
da atropelou a vítima.

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas Ângelo Rub.ini e José Papp

Motociclista morre em batída
com veículo na Ângelo Rubini

JARAGUÁ DO SUL
Na tarde do último domingo,

um acidente vitimou outra pesso51
no bairro Barra do Rio Cerro, em

Iaraguá do Sul. Dessa vez, amorte
aconteceu no encontro das ruas

Ângelo Rubini e José Papp,
De acordo com a Polícia Mi

litar, a motociclista Maria Onélia
.de Pinho, de 57 anos, foi atingi
da por um veículo Vectra de pla
cas do município. Ela pretendia

.

atravessar a estrada principal e
cortou a frente do automóvel.

Segundo moradores, a mulher
saía de um bingo e não pres
tou atenção ao cruzar a via. Por

causa do impacto, o capacete da

condutora teria sido arremessa-
. .

do a alguns metros de distância

do ponto da batida, pois o equi
pamento de segurança não esta

va preso à cabeça.
Conforme os "bombeiros vo

luntários, que atenderam a ocor

rência, o motorista nada sofreu.

Já Maria Onélia de Pinho teve

trauma abdominal e trauma

tismo craniano, além de outros

ferimentos pelo corpo. Como

há uma sede da corporação nas

proximidades do local do aci

dente, os socorristas levaram

poucos minutos para chegar até
ele. No entanto, amulhermorreu
instantaneamente.

VÁRIAS LESÕES

Conforme os bombeiros
voluntários da cidade, os so

corristas da corporação encon

traram Camargo com diversos
ferimentos nas pernas e tam

bém no abdômen provocados
pela passagem do carro sobre o

corpo. Além isso, a vítima ainda
tinha fratura exposta de crânio,
traumatismo e deformidades
generalizadas na face.

Ontem, os trabalhos no pré
dio prosseguiram normalmente.
De acordo com o pedreiro Pedro
Ferreira, os dois homens envol
vidos na confusão eram funcio
nários da empresa de constru

ção civil, porém não exerciam as

funções na mesma obra. N{) mo
mento do crime, apenas eles es

tariam no local. Os motivos que
levaram ao impasse não foram

diVUlgados.

Ontem, os operários trabalharam normalmente na construção do prédio

CORUPÃ

Briga em famOia
A Polícia Militar atendeu,

na noite do último domingo, a

uma ocorrência de agressão na

rua Alberto Darívs.. no bairro

Bomplant, em Corupá. Confor-
me a PM, um homem, armado
de foice, ameaçava o pai e o so

brinho. Ele foi detido e levado à

Delegacia.

SC-474

Carro x bicicleta
FURTO

Bebida.escondida
Por volta das 20h de sábado, Felippe Hack, 54, morreu ao ser atin

gido pelo veículo dirigido por Airton Feiler, 18. Segundo os bombei

ros de Massaranduba, o ciclista sofreu fraturas múltiplas, traumatis
mo craniano e amputação da perna esquerda. O acidente aconteceu

na rodovia SC-474, que liva omunicípio a BarraVelha. O condutor do

automóvel não semachucou. No domingo) um capotamento ocorreu

na mesma estrada, porém, sem vítimas fatais. Ao todo, pelo menos,

15 pessoas faleceram nas vias estaduais e federais de Santa Catarina

ao longo do fim de semana.

Também no último domingo,
um homem foi preso após tentar
furtar garrafa de bebida alcoólica
em Jaraguá do Sul. Ele escondeu
o produto na calça e pretendia pa
gar apenas por uma embalagem
de refrigerante. A situação aconte

ceu em um comércio da ruaWalter
. Marquardt, bairroVila Nova.• Kelly Erdmann

keIIY@ocor��iodoPovo.com.br � �
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,rta Bloqueios aéreos garantidos, nos melhores horários,
partindo de Florianópolis

ViaCJ,ns Nacionais

Fortaleza
Apartirde 0+10xR$126,SO
Hotel Villa Mayor- saídas /1, 29/a90

Maceió
A partir 1k 0+10xR$121,SO
Hotel Tambaqui Praia- saída 291a90

Salvador
Apartírde 0+1OxR$ 99,80
Hote! 501 Plaza Sleep-saídas 14, 21,28/a90

Recife
A partir de 0+10xR$12S ,80
Hotel Recife Monte - saídas 15. 22. 29/ago

•

Consulte seu agente de viagens
Araranguá - Supermercado Manentti 48 3527-1717
Balneário (amboriú Shopping 47 3405-6444
Blumenau - Shopping Neumarkt....,:: 47 2102-5050

Saídas todos os sábados e domingos.
E você ainda parcela em

10x sem juros e sem entrada.

Incluso nos roteiros: passagem aérea partindo de Florianópolis, 7 noites de hospedagem com café da manhã,
traslados, passeio e assistência especializada eve (exceto quando citado).

Porto Seguro /

Apartirde _ 0+10xR$ 91,80
Hotel Fênix - saídas 8, 2t 29/390. 11, 12!set

Arraial D'Ajuda
..

APartirde 0+1OxR$108,80
Pousada Ancoradouro - saídas 5, 11/set

Chapecó - Av. Nereu Ramos 49 3322-8151 Jaraguá do Sul- Shopping 8reithaupt 473055-0667
(riciúma - Av. Getúlio Vargas 48 2101-0303 Joinville - Garten Shopping 47 3043-9166

.

Florianópolis - BeiramarShopping 48 2108-2525 Joinville - Shopping Mueller 472101-1515

Florianópolis - Floripa Shopping 483202-9999 São José - Centro Comercial Campinas 48 2108-0699

Florianópolis - Shopping Iguatemi 482108-6464 Tubarão - Farol Shopping 48 3052-3102

Ou acessewwW.cvc.com.brlsce compre on-Iine.

Os melhores Resorts e Hotéis de Praia

Iberostar Bahia Sistema Tudolndufdo

Apartirde O+l0xR$ 296,80
Praia do Forte- saídas 14, 21, 28/a90

Breezes Sauípe Sistema Tudo Inclurdo

Apartirde 0+l0xR$286,80
Costa do Saufpe- saídas 14, 21, 28/a9O

Beach Park Aequa Resort .....Pensão Completa
A partir de � 0+10x R$ 285,80
Fortaleza- saídas 8, 22, 29/ago

Beach Class MuroAltO•••••••••• lnduiJantar

A partir de .. _ 0+10x R$ 242,80
Porto deGalinhas - saídas 8, 15, 22/ago (não indui passeio)

Buenos Aires

Porto de Galinhas
A partirde O+lOxR$121,SO
HotelBeira Mar:- saídas 8, 15, l1Iago (não inclui passeio)

Natal
Apartirde 0+10xR$127,80
Hotel Residence Praia - saídas 14, 21, 28/ago

!'reQIs !IOf pessoa em apaltame!lto duplo. Os valores
em <kílales americanosfmam cakulado�peJo câmbio
dG dia 3OIn7!2010 US$ 1,00 = RS l.85 e serao
.Iecakulados pela rotação tuÕSlllo do o", da compra.
As tlU� de embarque não estão induídas. otelta de
lugares fllllitados e reservas sujeít� a (Qftmmaçào.
finanàamentos rom cartão de crédIto, (beque pré
datado eboletu baocário..

Saídas todas as quintas. E você ainda parcela em
8x sem juros e sem entrada.

fnduso no roteiro: passagem aérea partindo de florianõpolis, 3 noites
de hospedagem com café damanhã, trasladQs. passeio e assistência de
viagem internacional.

.

Saída 9/set Saída 91dez

APenas ......0+8XR$147,S3 Apenas.. ....O+8x·R$122,lÓ
Hotel EIConquistador - Base USS 638, Hotel EI Conquistador - Base US$ 528,

Saídas 14/out, 4, l5/nov Saídas 16/dez
Apenas .. _ ..O+8xR$124A1 Apena� .....0+8xR$138t28
"atei PostaCarretas- Base US$ 538, Hotel fi Conquistador - Base US$ 598,

Sonhe com o mundo.
A gente leva você.

• Garantia de 1·'ano balcão. • Assistência técnica especializada em notebooks. • Mediante aprovação de crédito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




