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mercado de trabalho .

. Coordenadora diz que

rvlimétodo contribui para
que os participantes J
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tenham mais maturidade.
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Falta de verba coloca
- .

em.rísco abastecimento
Escritório da Ceiesc em Iaraguá do Sul não tem sequer postes para
substituições em casos de problemas. Faltam também cabos e até

_

transformadores. Situação é causada pelo corte no orçamento da autarquia,
Página 7

G RIOSIDADE DE SABER
PIERO RAGAZZI
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Estudantes do 5° ano da escola municipal Albano Kanzler, com a ajuda dos professores,
transformam a sala de aula em laboratório e aprendem temas de ciências na prática.

Polícia cumpre '

mandados de
prisão em aberto
Na região, quatro pessoas
foram presas ontem por
determinação da Justiça.
Página 23"

MAIS UM
CAPíTULO
Ponte do Rau

em discussão na
Câmara. Págin,(l 5 "

, CAROLINA
TOMASELLI

Malwee perde
em casa para
Krona/Joinville
Com equipe desfalcada,
Malwee é derrotada por 1 xO
pelo rival, em jogo válido pelo
Catarinense. Página 21
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(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
WALDIR GIESE

Giese
iese, como é conhecido, foi um dos grandes atletas jaragua
ense. Nasceu em 2 de maio de 1960. É filho de Haroldo Giese
e Edla Marquardt Giese. Desde menino dedicou-se a prática

__.. desportiva sem, no entanto, abdicar dos estudos.

Giese iniciou os estudos no Colégio,Evangélico Iaraguá,
freqüeürou-tambénr os oolégios: A1?don Batista, Homago e São
Luís: É formado em.Educação Física pela Escola Superior aé
Educação Física e Desportos de Ioinville. Pós-graduado em

Educação Física pela Udesc e em Gestão Educacional pela
Unerj Concluía o mestrado na UniversidadeAptõno:r:na dê As
sunção' no.Paraguai e, atualmente, cursa doutoradOa distância

t,
.

na Universidade Intercontinental deAssunção no Paraguai.
-

,:1 .{!, '-o

Atletismo masculino jaraguaense nos Jasc de 1976 - Tubarão
Em pé: Giesei Santino Ritta, Victor eWalter Sonnenhohl. Agachados:

Ademir Nunes, Nilson e Caglioni - Esquadrão Classe "A"

EnWentando desafios
A partir da segunda metade da

década de 60 e até o 'inicio dos anos
80, estemodesto escriba acumulava
as funções de: professor, atleta e trei
nadar. Percorremos todas as esco

las da região garimpando atletas.
A missão era facilitada por estar

vivendo uma grande fase atlética,'
,

cujas conquistas eram amplamen
te divulgadas pelo jornal O Correio
do .povo e pela Rádio Jaraguá. Os.
jovens jaraguaenses queriam re

petir tais feitos, surgiu, então, uma
plêiade de campeões notáveis.

Porém, havia um problema: todos
queriam correr 800m. Com o pas
sar do tempo, cada qual encontrou
sua verdadeira prova, tivemos então

campeões nas mais variadas moda
lidades. Nenhum nos 800m.

o primeiro' treino
A pista de atletismo do Bae

pendi era o palco onde os futuros

campeões tinham os primeiros
contatos com a modalidade: Na

quele dia (7 julho de 1974), cer
ca de cinquenta futuros atletas,
meninos e meninas, tinham um

desejo em comum: correr 800m.

Separei os futuros campeões em
dois grupos. Os meninos deram

'

a largada. Um garoto loiro e espi
gado liderou a prova até a altura
dos 750m, quando caiu prostra
do ao solo vencido pela exaustão.
Aos poucos- se recuperou e, ainda
estava zonzo> quando, murmu

rou: "amanhã tento outra vez".
Foi com esta determinação que
o Giese adentrou no mundo dos

esportes.

Facão nos dentes
Para detectar os diversos talentos, or

ganizamos um decatlo (dez provas), adap
tado para esta faixa etária; Giese se des
tacou no salto com vara e na corrida com

obstáculos. A vara utilizada era de bambu,
durante os .treinarnentos, a vara quebrou.
Havia um bambuzal em uma ilhota no

Rio Itapocu, próximo ao clube. O volume
d água devido às chuvas estava bem aci
Iha do normal, Giese, com um facão preso
aos dentes, foi a nado até a ilha, escolheu
um bambu adequado, cortou-o e voltou
nadando trazendo consigo o apetrecho.
Dois meses depois, aos 14 anos, dispu
tou pela primeira vez os Jogos Abertos de
Santa Catarina, realizados em Criciúma

(1974). Conquistou o 4° lugar. Fez histó
ria, tornando-se o maior vencedor desta

prova ao longo dos anos.
Troféu Brasll de 1983 - Ibirapuera (SP) -

Caglioni, Giese e Laércio Müller

Treinamentos
Foram construídos através

de microcíclos: preparatório, es
pecial, específico -e competitivo.
Com o objetivo de aprimorar a

coordenação, foi incluído nas

seções de treinos especiais a gi
nástica olímpica e treinamentos
com barreiras. Giese tornou-se

também um campeão na prova
de 110m com barreiras.

Troféu Brasil em Curitiba - 1982- da esq/direita: lvanir Ritta,
Giese, Cristina, Caglioni, Dóris Ronchi, Cornélia e Inge

Conquistas
Giesefoi um dos atletas que mais tempo se manteve compe

tindo em alto rendimento, 23 anos (1974 a 1997). Competiu nas

provas de: salto com vara, 110m com barreiras, 400m com barrei
ras e decatlo. Nestes 23 anos, disputou quase todas as edições dos:
logos Abertos' de Santa Catarina, Campeonatos Estaduais, Troféu
Governador do Estado, Troféu Brasil de Atletismo, Troféu JOão Car
los de Oliveira, Jogos Universitários de Santa Catarina, Jogos Uni
versitários Brasileiros e Torneios. Conquistou 250 medalhas, sendo
20 em logos Abertos, seis de ouro, seis de prata e oito de bronze.

.. -

Atividádes
profissionais

Foi diretor da DIFID (Divisão
de Educação Física e Desporto do
Governo do Estado); técnico de

atletismo em Iaraguá do Sul. Atu
almente é professor da rede esta

dual emunicipal. Têm duas filhas,
Michele e Aline, um neto, Victor.
Está feliz e de bem com a vida. .. ..... ... ... . . .. Es.coJinha de atletismo do Baependi/CME -19i4

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira,2 de setembro de 2010 Opinião 3

PONTO DE VISTA

o guia da eleição baseado no outro

[lesenVQI�ento
progressivo da propaganda elei

oral tem maugurado um novo modelo que con

gura uma categoria específica, onde um partido
que propicia o tempo de transmissão, ele próprio

fica a parte, a figura pretendente ao cargo eletivo mais

importante deste país fica na sombra, e o promotor da
sucessão se apresenta como a figura principal. O cres

cimento real da candidatura da situação tem seus fun
damentos na intermediação do atual presidente sem

nenhuma alternativa que não seja a continuidade. Bem,
a continuidade da coisa boa não é problema, mas o fato
é que nos bastidores já começa uma luta pelo poder de
indicar ou mesmo assumir cargos de
maior envergadura, por aqueles denun
ciados por fraudes, corrupção e ações que
estão sendo ainda investigadas, que não é

mostrado,mas que fatalmente irão coexis
tir caso a situação seja vencedora.

As permutas e as combinações são

numerosas no âmbito do poder, e ne

nhuma definição será precisa e demons
trada durante a campanha, restando aos

meios de comunicações investigarem
e mostrarem que no mundo que rege a

atual política, particularmente, não ha -

,

verámudanças, inclusive da parte ruim.
Aqueles que são do partido, mesmo expurgados, terão
seu quinhão, porque durante a campanha trabalham
nos bastidores. O ponto importante a ser lembrado é

quemais uma vez o povo não está interessado nas mu

danças que necessitam ser feitas à custa do enterro da
ética e damoral. Todos parecem concordar, pelo menos
aqueles que dão a maioria nas pesquisas, 'de uma ma
neira geral, que não importa quem sejam ou tenham

,

feito, desde que semantenha a continuidade das vanta

gens auferidas com programas de distribuição de renda,
sem se importarem com o risco que assumem.

O Brasil do início do século 21 tem estado sujeito a

inúmeras tendências filosóficas, econômicas, demográ
ficas e políticas, que tem resultado na crescente impor
tância do país a nível mundial e de sua influência nos

mercados ao redor do mundo. Existe uma conjunção de
fatores econômicos, como a recuperação da economia

mundial, cuja ocorrência está ocasionando um impacto
,

naprodução e, portanto; na riqueza do país. Tem havido
,

também um forte impacto na tecnologia, melhorando
comunicações e a produtividade. Possuindo uma das

maiores superfícies terrestres do globo, o Brasil" como
nação emergente, possui o maior potencial de recursos
naturais aguardando desenvolvimento. A disponibi
lidade de tais recursos, como resultado de políticas de
investimento liberalizadas que não iniciaram apenas
neste governo, terá um forte impacto econômico, neces
sitando para tanto, de uma política de desenvolvimento
humano pela educação, que deverá garantir que sejamos
um dos grandes exportadoresmundiais de uma diversida-
de de produtos primários e secundários.

'

Nosso índice de expectativa de vidavem aumentando,
o índice de fertilidade e a taxa de natalidade estão dími-

nuindo, além do declínio da taxa bruta de
mortalidade e da taxa de mortalidade in
fantil devido ao forte impacto de melhores
cuidados com a saúde, da disponibilidade
de medicamentos mais eficazes e do me
norcusto dos remédios - emboraainda te
nhamuito por fazer na saúde. As pessoas
com maior expectativa de vida possuem
mais tempo para se alfabetizarem, lendo,
escrevendo e desenvolvendo habilidades.
Tudo isto não está acontecendo somente

no Brasil. O fracasso das políticas econô
micas do comunismo está mostrando o

, caminho para uma mudança do pensa
mento econômico nos países em desenvolvimento e nos

que eram comunistas como a China e Rússia. Mas nesta

campanha ainda há saudosistas deste hediondo regime.
Isto tudo tem sido utilizado na campanha como se o Bra
sil fosse uma ilha, influenciando habilmente os ouvintes,
crendo somente no crescimento econômico.

A condução para um otimismo exacerbado pode
tomar os pessimistas apenas expectadores, no entan

to, uma realidade incontestãvel é que sempre existiram
problemas, uns maiores e outros menores, mas que
devem ser mostrados, discutidos e aprofundados nas

propostas de solução. Podemos estar caminhando para
algo cada vez maior e melhor, mas dar continuidade a

tudo da maneira como está sendo mostrado acintosa

mente, poderá ser como fertilizante amontoado não es

palhado e já começa acheirarmal. Como alguém disse:
lias mentes são como paraquedas - elas só funcionam

quando abertas", mas devemos estar dispostos a nos va
lermos de princípios sólidos e comprovadosdemaneira
disciplinada e constante, caso contrário, quem eleger
mos nos condenará.

" ,

o ponto importante
a ser lembrado é que
mais uma vez o povo
não está interessado
nas mudanças que
necessitam ser feitas
à custa do enterro da
ética e da moral.

"
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

SâMAé.
..� -

-JARAGUÁ DO SUL

AVISO .. Ref� Licitação 126/2010
Modalidade: Tomada de Preços
Objeto: Aquisição de Equipamentos para controle de quali
dade de água
O Diretor presidente do SAMAE, Sr. Nelson Klitzke, COMU- ,

, NIGA que a data da abertura dos envelopes fica prorrogada,
para o dia 23/09/2010 às 14:00 horas.

- Jaraguá do Sul, 31 de agosto de 2010.

Nelson Klitzke - Diretor Presidente

CiNEMA

Cine Clube do Gats
tem 'apresentação

o Cine Clube Teatro Gats exibe hoje, às
20h, o curta-metragem I.N.I.C.lA.I.S. O fil

me, produzido em Jaraguá do Sul e dirigido
. por Ieison Giovani Heiler e Nelson Curica
de Faria Campos, aborda temas transver

sais como uso de drogas, justiça juvenil, a.
redução da idade penal, etc. O Cine Clube
acontece na sede do Gats, rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 1082. Após a sessão
haverádebate com integrantes do filme.

FESTA

Baile de Casais
no Amizade

.

MUDANÇA
lombada da Feliciano
Bortolini é de 40 km/h

AlM o

Moradores promovem
Costela Fogo de, Chão

,

AAmbbarc (Associação de Moradores
do Bairro Barra do Rio Cerro) promove
no dia 12 de setembro a 2a Festa Costela

Fogo de Chão. O evento inicia às 10 ho
ras na Comunidade Cristo Salvador, em
frente à sede 40 Corpo de Bombeiros da
Barra do Rio Cerro. O ingresso antecipado
custa R$ 15. Informações podem ser obti
das através dos telefones (47) 3275-6458
ou 3376-1321.

A Associação Desportiva e Recreativa
Amizade promove nesse sábado, dia 4, o
10 Baile de Casais. A venda de ingressos é
limitada: mesas de seis e oito pessoas, ao

preço de R$ 60 e R$" 80, respectivamente.
Não haverá ingressos individuais, somen
te venda de mesas antecipadas. O evento

inicia às 22h30, com animação da Banda
Eccos Band. Informações pelo telefone

(47) 3371-3257.

A lombada eletrônica da rua Feliciano
Bortolini, na Barra do Rio, Cerro, locali
zada próxima ao cruzamento com a rua

Francisco Stinghen, teve o limite de velo
cidade alterado para 40 quilômetros por
hora, até então era de 60 km/h. Segundo
a Gerência de Trânsito e Transporte da
Prefeitura, amudança foi solicitada pelos
moradores do bairro. 'As autuações de
vem iniciar a partir·do dia 14 de setembro.
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KoneU diz quevai recorrer
Ex-prefeito acredita que d-ecisão não compromete campanha a deputado
JARAGUÁ DO SUL

Um dia após ter uma
liminar cassada pelo
Tribunal de Justiça, o
ex-prefeito Ivo Konell
(DEM) anunciou que irá
recorrer da decisão.

ggundO
ele, a liminar que lhe

,

estituiu os direitos políticos
, oi cassada, mas o processo.

ainda tramita. "Quem derru
bou foi a Câmara deDireito Público
do Tribunal. Agora será julgado no

pleno doTl" afirma.
Candidato a deputado federal,

KonelI diz estar tranquilo em rela

ção a sua participação nas eleições..
Ele lembra que teve o registro de
ferido pelo TRE (Tribunal Regional
Eleitoral) e, por isso, não acredita

que sua candidatura possa ser im

pugnada. "A suspensão dos direi
tos políticos iniciou com emmaio

.

de 2002 e era de oito anos. Essa

cassação acabou em maio desse
ano, pois no nosso entendimento, o

, tempo em que tive os direitos com a

liminar, não suspende o período de
aplicação da pena", comenta.

KonelI afirma, ainda, que vai
focar os trabalhos na campanha
eleitoral e não irá se preocupar
com o andamento da ação. "O

. voto do'Cid Goulart, relator do

processo, foi favorável foi pela'
manutenção da liminar e isso será

importante no pleno do TJ. Mas os
meus advogados me falaram para
eu não me incomodar com isso e

que a parte jurídica eles resolvem",
declara. Nelson Serpa e Edson Co
lombo atuam na defesa da ação.

A liminar derrubada terça-feira
pelo TJ havia restabelecido os di
reitos políticos do ex-prefeito, que
cumpria sentença de 2002, quando
foi condenado por improbidade ad
ministrativa. A suspensão dos direi
tospolíticos, por oito anos, impediu
que ele disputasse as eleições de

2004, 2006 e 2008, ano em que teve

negado o pedido de candidatura.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

MUNiCíPIO DEVE IMPLJ)_NTAR O PROGRAMA ALUNO-GUIA EM 2011

o trânsito com os estudantes·
GUARAMIRIM

Os motoristas que trafegarem
próximos as escolas no horá
rio de entrada e saída de alunos
terão que ter mais atenção. A
orientação do trânsito será feita

pelos próprios estudantes, sob

responsabilidade de um agente.
Este é o teor da proposta do ve

reador Jaime de Ávila (PT) para
diminuir os- riscos de acidentes
em frente aos colégios.

O projeto foi aprovado por
unanírnídade na Câmara de Ve-

readores e foi encaminhado para
sanção do prefeito Nilson Bylaardt
(PMDB). De acordo com o texto, o
Executivo será responsável por im
plantar o programa "Aluno-Guia",
que vai disciplinar o trânsito nas

escolas, escolhendo alunos entre

,12 e 18 anos para atuarem como

guias na frente dos estabelecimen
tos de ensino. Eles terão a tarefa de

controlar a passagem de carros e a

travessia de pedestres nas ruas.
Os alunos participantes cui

darão do trânsito no horário cor-

respondente entre o início e o

fim das aulas e serão orientados

por um coordenador, que po
derá ser um policial militar, um
professor ou um agente de trân
sito da Prefeitura. Os estudantes
usarão um uniforme especial e

, passarão por um curso antes de
ir para as ruas. "É importante a

participação dos Consegs (Con
selhos de Segurança) e a polícia
para que a proposta funcione. A
comunidade toda tem a ganhar
com o projeto", defende Ávila.

PIERO RAGAZZI

�','

I

Jaime de Ávila espera pelo apoio dos Consegs e da Polícia Militar para aplicar a proposta na cidade

'Consciência
dos alunoS é
o principal

Autor da proposta, Jaime de
Ávila (PT) conta que se inspirou
no modelo adotado em Joinville
para fazer o projeto. "Trabalhei
muito anos por lá e vi os resulta
dos positivos. O trânsito é mais

seguro e mais humanizado com

a presença do aluno-guia. Gua
ramirim possui condições de im
plantar também", comenta. Para
o vereador, mais importante que
controlar os veículos próximos
das escolas é a conscientização

.

dos estudantes.

"É com educação que
vamos combater a

lmprudênda no volante".
JAIME DE ÁVILA (PT), VEREADOR

"O projeto inclui aulas sobre o

assunto nas salas. É fundamental
que as crianças aprendam desde
cedo a ter boas maneiras no trân
sito. É com educação que nós va
mos combater a imprudência rio
volante", afirma. Além de Joinvil
le, a proposta também já é adota
da em municípios como Blume-

, nau e Pomerode.

Quer aprender
:: bateria grátis?

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

Caso julgado
Conforme o parecer doMinisté

rio Público, aação contra Ivo KonelI
já transitou em julgado e, portanto,
não permite rediscussão. "A conclu
são que se chega é que o apelante
parece ter dificuldades de se resig
nar com as decisões judiciais que
lhe são desfavoráveis e, por tal, tenta
revertê-las a todo custo, ainda que
para isso tenha que se utilizar de
infinitos incidentes protelatórios e

manifestamente 'infundados. Não é
demais lembrar que, de acordo com
a documentação trazida à lume
nesta ação anulatória, o apelante já
foi até mesmo detido por não cum

prir ordem judicial a ele imposta, o
que apenas corrobora sua postura
recalcitrante frente ao Poder Judici
ário", assinalou o procurador de Jus
tiça,Anselmo deOliveira.

Para o ex-prefelto, a
suspensão dos direitos
políticos encerrou em

maio desse ano.

Turma1: 13 a 15de Setembro 119h às 22h30

Turma2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 10x de R$25,OO

m educação Inscrições: 3055-7104

Proposta está
nos planos-
da Prefeitura

A criação de um programa
aluno-guia está nos planos da
Prefeitura. Segundo o prefeito
Nilson Bylaardt (PMDB), a ideia
foi uma promessa de campanha
e por isso deverá ser aplicada
durante sua gestão, porém não

deverá começar a funcionar este
ano. Bylaardt explica que o Exe

cutivo pretende; primeiro, criar
uma Diretoria de Trânsito.

"Vou enviar o projeto que'
cria a estrutura este mês para a

Câmara de Vereadores. Ela fica
rá. responsável por todo o setor

e uma de suas atribuições será a

implantação do programa aluno
guia. O mais provável que a pro
posta seja colocada em prática a

partir do ano que vem", adianta.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-vereador
Amarildo Sarti (PV) fez o que já

devia ter sido feito há muito tempo, vis
to a dubiedade nas informações acerca

da obra, e apresentou um· pedido de

informações sobre a construção de uma ponte
ligando o bairro Rau com Amizade, "Basica
mente é tentar esclarecer, no sentido de fazer
um juízo de valor mais apurado para proces
sar melhor as informações, de forma pacífica,
segura, e dar agilidade a construção daquela
ponte", declarou Sarti.

Indicação proposta por alunos da Escola Profes
sor Heleodoro Borges e subscrita por todos os vere

adores, aprovada na última sessão, solicita a revisão
das contratações de ACTs (Admitidos em Caráter

Temporário), de modo a ampliar a duração dos con
tratos para dois anos.Atualmente as contratações são
de um ano, prejudicando o aprendizado com a troca

de professores e a falta de sequência do trabalho.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br '

Carolina Tomaselli

o pedido foi aprovado na última terça-feira,
com os dez votos possíveis dos vereadores, até

.

porque o governo dependerá do aval da Câma

ra, através de projeto específico, para executar a

obra. A construção foi iniciada na gestão passada,
e paralisada pela atual, que quer mudar o local
da ponte, alegando menores custos. Motivo pelo
qual já conta com uma denúncia formalizada por
moradores da comunidade junto ao Tribunal de
Contas do Estado, com argumentos consistentes,
inclusive com base no Plano Diretor.

"Não' havendo participação pública, dificilmen
te a festa vai acontecer". A afirmação proferida pelo
vereador Adernar Possamai (DEM) durante a dis
cussão do projeto que autoriza repasse de R$ 375
mil para a Schützenfest é, no mínimo, estranha. Se
é assim, como .então a festa aconteceu em 2009,
quando, no único ano em todas as edições, a Prefei
tura negou qualquer relação com o evento?

CÉSAR JUNKES

Se
-

o vereador DiOt�O Juncke·s (PIO cobrou na tribuna a presença
dos secretários municipais na Câmara, já que foram convidados

para dar explicações sobre problemas em suas pastas. Adroaldo
Ossowski, do Planejamento, para falar sobre a urbanização do cen
tro da cidade. Por ofício, o secretário informou que comparecerá
quando tiver o projeto. E Aline Mainardi, da Saúde, para discorrer
sobre a situação do Hospital Santo Antônio. "O custo do nosso hos- '

pital gira em torno de R$ 450 mil, e ninguém sabe explicar aonde
vai o dinheiro. Isso que temos o centro cirúrgico fechado. e duas
ou três internações por dia", afirmou Iunckes, Aline deve participar
hoje de uma reunião antes da sessão. Mas, se os secretários não

comparecerem, o vereador tem a prerrogativa de convocar.

0-
Terceira Ação Direta de Inconstitucionalida

de contra lei de autoria de vereador batendo no

Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Desta vez,
'a Prefeitura tenta derrubar a iniciativa de Jaime
Negherbon (PMDB), que isenta famílias com ren

da de até dois salários mínimos do pagamento de

contribuição de melhorias, ou seja, a participação
dos moradores na pavimentação de ruas.

FALA Aí!

As pessoas que moram
em Jaraguá do Sul já se

confundem. Imagina quem
vem visitar a cidade.
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'Esfof'ÇOS
O projeto havia sido v�tado em fevereiro e a Câ

mara o derrubou, promulgando a lei. Além desta,
também são questionadas na Justiça a lei das fu
nerárias e a qlJe obriga a identificação dos veículos

_

.

privados a serviço da Prefeitura. Se, ao inverso; os
esforços fossem concentrados na mesma propor
ção para fazer valer as leis já existentes ...Um exem

plo, a obrigatoriedade de construir calçadas.
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Gonflan
Com a meta de visitar todas as cidades do Estado durante a cam

panha' a candidata ao governo do Estado, Angela Amin (PP), par
ticipou, na noite de terça-feira, de uma reunião com lideranças do

partido e o candidato a deputado estadual Dieter Janssen na casa do
vereador José OsnirRonchi, emMassaranduba. A cidade tinha ficado
de fora da agenda na visita da progressista à região na semana pas
sada. Apesar da ligeira queda nas pesquisas, mas com o passaporte
quase carimbado para o segundo turno, Angela está bastante con

fiante' por conta da receptividade nos municípios e resultado tam
bém dos debates, que viraram quase que umamaratona.

A suplente Terezinha Borba Tenutti (PT) assume hoje uma vaga
na Câmara de Vereadores de Guaramirim. A Tere do Posto, como é
conhecida, fica na cadeira de Jaime de Ávila (PT) pelos próximos 30

dias, se juntando a outras duas vereadoras, AndréaVerbinem (DEM)
e a também suplente Sandra Iahn (PMDB).
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DO LEITOR

Dificuldade 'de ter lfilhos

Anotícia
da infertilidade das apresentadas pelas mulhe

não costuma ser bem re- res. Geralmente, eles acreditam
cebida nem por homens, que precisam ser mais contidos e

nempormulheres.Mas o fortes para enfrentar o diagnós
sexomasculino parece termais di- ,tico e o tratamento; além disso,
ficuldades para aceitar "o quadro". incubem-se da função de apoiar
A vivência emocio- suas esposas que de-
nal da infertilidade , 'f' monstrammaíorfra-

por um homem é gilidade emocional.Diante de
extremamente an- No entanto, es-

gustiante, uma vez
um quadro ses homens tam
emocional

que ainda vivemos
tão delicado é

bém se encontram

em uma cultura em situação de es-
preciso cultivarmachista, onde si-
O diálogo aberto tresse emocional e

nal de "ser macho" entre o casal. ansiedade, passan-
é ser um "bom re- do, muitas vezes, a

produtor". Assim, , , apresentar sinto-
a incapacidade de mas psicossomãti-
engravidar uma mulher pode vir cos - gastrite, hipertensão, perda
associada mentalmente à falta de de pelos - como forma de dar ex
masculinidade ouVirilidade. pressão e vazão aos sentimentos

A grande resistência dos ho- que não se permitem extravasar.

mens em realizar o exame do Diante de um quadro emocio

espermagrama também está re- nal tão delicado é preciso cultivar o
lacionada à preocupação do resul- diálogo aberto entre o casal, tentan
tado identificar alguma anorma - do trazerpara a comunicação verbal
lidade e eles terem de lidar com o o que ainda não conseguiu ser dito.
fato de não conseguirem engravi - É necessário saber o que cada
dar suas esposas, temendo, aínda um está sentindo em relação ao

serem vistos como impotentes e problema que os afeta e se apro
pouco másculos pelos outros. priar dessa dificuldade juntos, in-

Deste modo, ter o sêmen ava- dependente de quem apresente o'

liado, quantificado e qualifica- problema orgânico, uma vez que a

do pode significar o,mesmo que dificuldade passa a ser de ambos,
avaliar o desempenho sexual e quando o filho demora a vir.

atribuir-lhe uma nota. Embora O processo psícoterapêutíco
fertilidade e virilidade sejam con- auxiliamuito a encontrar amelhor

ceitas distintos, comumente são forma de expressão dos sentimen
confundidos. tos em relação à infertilidade e en-

Percebe-se que o homem sofre frentamento dessa situação.
com a infertilidade, porém, suas \

reações costumam ser diferentes Luciana Leis,psicóloga

EDfrORIAL

Festa dos Atiradores
Mesmo

com tantas polêmicas e interro

gações, a edição deste ano da Schüt
zenfest está confirmada. E mais, com
a aprovação da Câmara 'deVereadores

para omunicípio repassarR$ 325mil para a Fun

dação Cultural investir na festa.
Não esquecendo que enquanto
isso, a própria Câmara tem em

andamento um Comissão Pro
cessante que investiga supos
tas irregularidades na edição
da festa do ano passado.

Investir em cultura e lazer
é essencial. Além do mais, a

Schützenfest vem para brindar
a tradição dos imigrantes que
colonizaram a região. Por isso,
a discussão não é meramente uma questão de
ser contra ou a favor da festa. A população mere
ce festejar, merece um evento com boas atrações
e bem organizado.

O que se deve deixar bem claro é que os re

cursos devem ser bem geridos. É dinheiro pú-

blico que está em jogo. As contas precisam ser

apresentadas para a sociedade com a máxima

clareza, para que a imagem do evento não fique
mais uma vez desgastada.

Exemplos, como a Oktorberfest de Blumenau,
mostram que eventos assim po
dem, além de ser uma opção de

lazer, gerar renda e fomentar o
turismo. Mas, para isso acon

tecer é preciso organização e

tempo para trabalhar. E, mesmo
com a boa vontade dos envolvi

dos, não é o que vai acontecer
este ano. Mas, a intenção do

presidente da CCO (Comissão
Central Organizadora) de iniciar
as discussões sobre a Schützen

fest de 2011 já em novembro deste ano pode ser

um sinal de que a questão será tratadacom mais
seriedade de agora em diante.A festa também não

pode servir de palanque para ninguém, nem para
o governo e nem para a oposição, quem perde com
atitudes assim é a sociedade.

DOLEfrOR

País jovem, vício velho

Mas, se pessoas
embriagadas não
podem dirigir
automóveis,
também não

poderão conduzir
seus próprios
destinos.

O
Brasil é um país jovem. Essa afirmação
tem sentido, porque os nossos 500 anos

não são quase nada diante da civilização
hebraica, egípcia, celta etc., todos com 5

mil anos ou mais.
O Brasil é um país de jovens. Já essa afirma

ção não é tão verdadeira assim, como costuma

va ser algumas décadas' atrás.
Em primeiro lugar, por cau -

.'

sa do envelhecimento da po
pulação. No Brasil, os idosos

representam cerca de 8,6% da

população. Ou seja, há' quase 15

milhões de pessoas com mais de
60 anos de idade.

Em segundo lugar, porque
os jovens têm optado por ter fi
lhos cada vez mais tarde, muitos
depois dos 30 anos. Essa contin

gência leva a uma concentração
da população nas camadas in

fantis e de idosos.
A terceira causa, afinai, tem a ver com a vio

lência, especialmente nos centros urbanos. E
não resta dúvida, entre as autoridades, que o ál
cool é o grande vilão. No ano de 2007, a'média
brasileira era de 98 mortes por dia, o que supe
rou os 37 mil óbitos anuais na Guerra do Iraque.
Ou seja, temos uma guerra ocorrendo dentro do

país e não percebemos. No ano de 2008, o núme
ro foi semelhante, porque os efeitos da chama
da Lei Seca, que proíbe o consumo de bebidas
alcoólicas a pessoas que vai dirigir veículos, só
começaram a ser sentidos no balanço divulgado
em 2009: redução de 7,4% no número de mor-

tes causadas por motoristas embriagados. O

balanço divulgado no mês de junho mostra que
diminuiu a redução, em relação ao ano anterior,
retrocedendo para 6,2%.

A redução não
_

é um índice à altura do espe
táculo midiático que a medida mereceu nos pri
meiros meses de funcionamento. A Lei 11.705,

apelidada "Lei Seca", modificou o

Código de Trânsito Brasileiro. Na

época de sua implantação, as po
lícias mobilizaram-se, a imprensa
noticiava, as pessoas começaram
amodificar seus hábitos. Mas...

Mas, passado esse primeiro
momento, onde estão os bafô

metros, as blitzes, as barreiras

policiais?
É preciso combater a em

briaguez, todo mundo concorda
com isso. Pesquisa recente da
Secretaria Nacional Antidrogas

mostrou que, nas 27 capitais brasileiras, um em

cada cinco estudantes universitários já está com
prometido pelo abuso do álcool. Esse universo
é exatamente a camada da população entre os

18 e 24 anos, que são os jovens que deveriam
conduzir o Brasil, no futuro. Mas, se pessoas em
briagadas não podem dirigir automóveis, tam
bém não poderão conduzir seus próprios desti
nos. É preciso que a fiscalização seja, retomada e

a educação continuada. Porque Ó Brasil precisa
voltar a ser um país de jovens.

"

"�o

Ricardo Castilho, diretor-presidente da Escola
Paulista deDireito (EPD) epós-doutoremDireito

pela Universidade Federal deSanta Catarina

... • :. • ..... • I .. '" I'
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amarrações eles utilizam restos

de pilares de madeira. ,

Além disso, a concessionária
também carece de cabos destina
dos a extensões. "Para ligarmos a

energia em um prédio novo pre
cisamos melhorar a rede. Hoje,
só podemos trabalhar nisso caso

o proprietário nos faça uma do

ação", avisa. Para completar, um
contrato que terceirizava a ma

nutenção através de linha viva,
ou seja, sem interromper o for
necimento, acabou na metade
de agosto e, até ontem, não tinha
sido renovado.

De acordo com Luiz Melro,
atualmente, a dificuldade maior
da Celesc diz respeito à distribui

ção. Isso porque, os investimen-:
tos em ampliação já foram adia
dos para 2011. Em contrapartida,
com a falta de materiais, a pre
ocupação se intensifica devido
à proximidade do verão. Por
causa das frequentes trovoadas,
a queima de transformadores
se torna comum. A média de
trocas chega a 70 a cada mês.
No entanto, não há nem sequer
um desses produtos disponível
em Jaraguá do Sul. Na próxima
semana, a escassez deve ser mi
nimizada com a chegada de 20
unidades. Elas, porém, não ten

dem a durarmuito tempo.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

El�ESG

Faltam postes e l'aDsformadores
Problemas têm relação direta com o orçamento, que, para o ano de 2010, já acabou

PIERO RAGAZZI

"
Estou na Celesc
Itá 32 anos e

nunca vi uma

situação dessas. Nos
_

.

últimos 12 meses, a

empresa teve lucro
de R$ 190 milhões.

LUIZ MELRO,
GERENTE REGIONAL

"

Improviso é a
única saída

Após acidente, poste na Waldemar Grubba precisou ser remendado

Devido à falta de postes no

estoque da Ceiesc, a única solu

ção encontrada pelos operários
é o improviso. Na Avenida Wal
dernar Grubba há um exemplo
dessa alternativa. Com a base

prejudicada após uma batida,
o poste recebeu um reforço de
madeira' para continuar de pé.

I A situação, porém, não se limita
a este local. Ela se espalha pela
microrregião inteira.

Além da dificuldade enfren
tada nos estoques da empresa,
outro problema é afalta de cui
dado no trânsito. Por semana, as

colisões no município exigem a

substituição de, em média, seis

postes. Cada exemplar custa cer
ca de R$ 1 mil.

JARAGUÁ DO SUL

Menos R$ 108 milhões. Este
é o déficit que as Centrais
Elétricas de Santa Catarina

. enfrentam em 2010.

Se
em 2009 o orçamento

era de R$ 250 milhões,
neste ano, ele caiu para
apenas R$ 142 milhões.

A diminuição prevista no início
deste ano, agora, começa a afetar
a rotina da autarquia. Em Iara
guá do Sul, por exemplo, faltam
materiais básicos para a manu

tenção das redes.

.
Conforme Luiz Melro, geren

te local da empresa, o problema
chegou a ser antecipado, porém,
nem mesmo os avisos foram su

ficientes. Ainda assim, o Conse
lho de Administração" da Celesc,
formado por não funcionários,
decretou o corte. "Era lógico que,
chegando o segundo semestre,
não teríamos recursos", enfatiza.

Na prática, esse rombo criou
um cenário, no mínimo, preocu
pante. Segundo Melro, o escritó
rio regional não possui mais es

toque de itens necessários para
manter o serviço funcionando
normalmente. Há 15 dias não
existem nem mesmo postes na

reserva. Por isso, ao invés das

substituições! os operários são

obrigados a fazer remendos. Nas

PREVISTA PARA OS ÚLTIMOS FINS DE SEMANAS, ELAS FORAM ADIADAS

Mudanças no. trânsito devem ocorrer no feriado
JARAGUÁ DO SUL

As modificações previstas
pela Gerência de Trânsito para
as ruas Rinaldo Bogo, Procópio
Gomes de Oliveira e 25 de Julho
devem ser executadas nos pró
ximos dias. Inicialmente a in

tenção era mudar o sentido do

tráfego nos últimos dois fins de
semana. Porém, segundo José
Schmitt, responsável pelo setor,
o plantão dos funcionários aca

bou sendo revisto.
Por isso, ele pretende orga

nizar a escala para sábado e do

mingo ou então cobrindo o pon
to facultativo da segunda-feira e

o feriado de terça-feira que vem.
A escolha leva em consideração
o fato de o movimento nas ruas

da cidade diminuir nessas datas

comemorativas.
O intuito da Prefeitura' é im

plantar mão única na rua Procó

pio Gomes de Oliveira no trecho
entre os cruzamentos com a Ri
naldo Bogo e a 25 de Julho. Após
a mudança, todos.os motoristas

. deverão seguir pela José Theodo
ro Ribeiro até a Sérgio Sabel para
acessar a via. O contorno possi
bilita a instalação de semáforo

apenas para a travessia de pedes
tres, o que vai desafogar o fluxo
de automóveis naquela região. O
entorno, segundo Schmitt, .cos
tuma ter congestionamentos,
em suma, no início da manhã e

no anoitecer.
Pelo mesmo motivo, a adini-

.

nistração pública municipal tra
balha na conclusão de um biná-

PIERO RAGAZZI

rio naVila Lenzi. Ele transforma a

rua PadreAlberto Iacobs emmão

única. Para oficializar a novida
de, a população deve aprová-la
na reunião agendada para o dia
13 de setembro nas dependên
cias da escola Albano Kanzler. O
horário ainda não foi definido .

Schmitt: semáforo
na Sérgio Sabei

para a Rinaldo Bogo
não é necessário
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EDUCAÇÃO
Criatividade
transforma
saladeaula
Alunos aprendem ciências através
de experiências e situações cotidianas
JARAGUÁ DO SUL lê. Mas assim, a gente vê a reação,

a coisa acontecendo. É mais di-

A sala de aula do 5� ano

da escola municipal Albano
Kanzler, em Jaraguá do
Sul, se transformou em

.

um verdadeiro laboratório,
na manhã de ontem.

rn
projeto da coordena

oria da unidade, junta
ente com os professo
s, desafiou os alunos a

"brincarem de cientistas". Por trás
da iniciativa, o objetivo de tomar

mais comprensível temas comple
xos como as reações químicas, o

princípio dahidráulica e atémesmo
a fórmula para a fabricação do pão.

Bianca Klein, 10 anos, adorou
a sensação de ser cientista por urn
dia. Com urna equipe de colegas,
ela dedicou tempo e pesquisa pára
conseguir encher um balão com o

dióxido de carbono liberado através
do lêvedo, ingrediente utilizado na

panificação. "Na escola, nós plane
jamos a experiência. Tenteiem casa,
a mãe ajudou, mas não deu certo.

Pesquisei na internet e descobri que
deveria usai água morna, aí conse
gui", conta a menina, com empol
gação. Segundo ela, a vivência do

aprendizado é o que toma a ciência
mais atrativa. "No livro a gente. só

vertido e interessante", revela. "A
gente aprende mais e compartilha
com os colegas. Todos ajudaram", I

acrescenta a amiga de Bianca,Yas
mim Cintia Roste, 10 anos.

FOTOS PIERO RAGAZZI

, • em poucas horas, à medida que
o líquido da garrafa começar a
espumar, o balão vai se encher.

CONCLUSÃO
O,.lêvedo, que é um fungo, se alimenta
do açúcar. Elé é um'dOs ingredientes (

usados para fazer pão. Isso porque o

dióxido de carbono que ele libera,
mais o açúcar, fazem a massa crescer

antes de ir para o forno.

INGREDIENTES
• um balão, 150 mi de água morna,

três colheres de chá de levêdo

(fermento de pão), duas colheres de
chá de açúcar e uma garrafa pet.

"Aprendi que deu errado na
primeira vez,mas tem que ir

fundo, até conseguir. Foimuito
legal a experiência, aprendimais
sobre ciências e história".

ALINE CAMILA DESSBESELL, 10 ANOS

As experiências, que
mobilizaram cerca de 143 .

alunos, foram apresentadas
ontem e envolveram temas
como clima, eletrecidade

emagnetism�.
Para o professor de matemá

tica e biologia da unidade, Stélio
João Rodrigues, a atividade deixa
várias lições. "Eles se interessam,
porque eles mesmos chegam ao

resultado. Se não deu certo, eles
refazem. Atividades como essa

despertam o senso de investigação
e pesquisa, que está se perdendo
entre os estudantes", comenta.

As experiências, que mobili

zaram.cerca de 143 alunos, foram
apresentadas ontem e envolveram

. ainda temas como clima, eletreci
dade e magnetismo. A orientadora

educacional, llair Gadmar Toma

zelli, diz que a atividade faz parte de
urn projeto maior, que visa incenti
var a leitura e despertar a consciên
cia ambiental entre os alunos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

. "A gente pode colaborar com
os amigos e deve trabalhar em
equipe, porque não se faz nada
sozinho. Foi muito divertido
fazer as experiências".

JOANA DE LIMA ALEIXO REINKE, 10 ANOS

PASSO A PASSO
• ponha o lêvedo e o açúcar na
garrafa, com a água morna

• prenda a boca do balão no

gargalo da garrafa

"Aprendi sobre várias experiências
quepodem ajudar a cuidar do
meio ambiente.Alguns amigos
ficaram tristesporque não
conseguiram,mas temque tentar".

"Gostei da experiência porque
eu gosto de ciências.A gente
aprende a preservar omeio
ambiente, a reciclar coisas e
cuidar da água".

LUANA BEATRIZ SASSI, 10 ANOS MATHEUS GUILHERME ERN, 10 ANOS
. ,

GUSTAVO BACHMANN" 10 ANOS

"Aprendi sobre as cordas do
violão que fazem o som. Foi
muito interessante.Nunca tinha
visto isso. E fazer a experiência
foimuito legal".
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Plural, "

eatriz Sasse

Variedades 9

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comjbeatrizsasse
flic 1�easasse

orkvt Beatriz Sasse

PARA GAS'AIS É nesta sexta-feira, às 20 ho-
ras, no teatro do Sesc, dentro da

Para quem gosta de curtir um programação doAldeias Sesc, que
bom bailão, mas não gosta de sa - ocorre o espetáculo "Ele Precisa
Ião cheio, a Sociedade Amizade Começar", classificação 14 anos.

promove dia 4, o 10 Baile de Ca- Também inicia nesta sexta, a ofi
sais. Serão vendidas mesas de seis' cina "O livro de artista como pro
e oito pessoas, ao preço de R$ 60 . posição", o workshop de violão,
e, _ R$ 80, respectivamente, com flauta e gaita ponto e a exposição
ingressos já inclusos. Venda limi- "Arte Contemporânea: Um Per
tada de ingressos e não haverá in- curso", que segue até dia 27, das
gressos individuais. Animação da 8 às 20 horas na galeria de artes,
banda.Eccos Band. Mais informa - com entrada gratuita. Participe!

<.

ções pelo e-mail sociedadeamíza- Informe-se na rua Jorge Czer-

de@yahoo.com.brou 3371-325? niewicz, 633 ou 3275-7800.

No primeiro trimestre de 2010, satirizando o nome

. de uma banda do cenário nacional surgiu a Rota de
Saloon, com Paulo Eggert, o Billy (baixo), Fernando
Hernand Berti (bateria e vocal) e AndréTorquato
(vocal e guitarra). O estilo dos integrantes é bem
eclético, mas é o punk rock que dá o tom da banda,

.

' sob a influencia do som dos Ramones, Tequila Baby,
Magaivers, Carbona, entre outros. O aperfeiçoamento
vem através de ensaios e aulas de música. Entre os

projetos está a preparação para a estreia nos palcos,
na abertura do show da Tequila Baby, no London Pub,
dia 17 de setembro. Estão também, na fase final da
gravação do primeiro disco que terá 13 músicas, 12 de
autoria própria e uma do músico Enéias Raasch.

REGIÃO ROCK/DIVULGAÇÃO

Na batalha
Perguntados sobre como é fazer música na região de Iaraguá, os

músicos da Rota de Saloon dizem que a maior dificuldade é a falta de
. oportunidades para bandas da região mostrarem seu trabalho. "Temos
várias bandas em nossa cidade que desempenham com qualidade seu

trabalho, e acabam tocando mais fora daqui do que em nossa própria
cidade. Falta apoio à música e eventos que ajudem a divulgar as ban
das, tanto é que muitos eventos que acontecem em Iaraguá, são orga
nizados pelas próprias bandas", dizem. Enquanto esperam oportuni
dades' trabalham para conquistar espaço no cenáriomusical.

para ouvir e conhecer mais sobre a banda, basta acessar www.

myspace.com/rotadesaloon. A banda agrade o espaço no jornal OCP
·e convida para o show que já está com. venda de ingressos no segun
do lote. Informações no Orkut da banda, do China Bird Produções ou

_ através do e-mail;denis@chinabird.com.br Hernand, na bateria e vocal

Conceito
I

A Live! Concept Store inau-

gura nesta quinta-feira sua pri
meira loja conceito. Um espaço
moderno e aconchegante onde
você encontrará todos os produ
tos da marca. Durante o coquetel

.

de inauguração, a partir das 17
.

horas, será exibida a Coleção Ve
rão 2011. O endereço continua o

.

mesmo, rua Reinaldo Rau, 67.

dI_-
1_

••"1
ti......

GAUCHESGO
A Academia Herança do Pam

pa promove mais um curso de

danças gaúchas. Desta vez, é o

Colégio Homago, que recebe os

futuros dançarinos. O início é dia
12/9, às 16 horas. Participe!

: Nas, bancas 8 parla assinantes: OICP a partir do dia 8

Billy, no baixo da Rota de Saloon

ARQUIVO PESSOAL

Torquato no vocal e guitarra

Inauguração
Nesta sexta-feira, inaugura

em Iaraguá a nova loja da reno

mada empresa de móveis e alta

decoração. Sierra Móveis. Com

ampla linha de produtos de esti
lo clássico, casual e contemporâ
neo' disponibiliza aos clientes os

mais diversos tecidos (na maio
ria exclusivos) e acabamentos. A

produção é feita com modernos

equipamentos e um toque arte

sanal, fazendo de cada móvel um

peça única. Agilidade, flexibilida
de e bom atendimento estarão
à disposição no novo espaço na

Rua CeI. Procópio Gomes de Oli
veira, 400 - Centro.

Cultural

J-,

lONDON PUB
Especial Reggae com a banda

Zimbros. Estudantes com carteirinha
entram de graça até às 23 horas.
Ingressos na hora: elas R$ 10 e eles

R$ 15 (10 lote).
.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
.

A casa inaugura novo ambiente
climatizado e de acordo com a Lei
Antifumo. Atração musical Alex &

Wlllian, mais DJs Alan e Alex. Elas não
pagam até R$ 23h30, após R$ 10,
eles pagam RS 15 o primeiro lote.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. 'Couvert RS 3.

-.

ZUM SCHlAUCH
Sexta House Deluxe com DJ Chris
Gilgen e o melhor da música house.
Também Clube do Champanhe.

Il}ício às 22 horas.

CARAMBAS (lndaial)
Show com Hand's Up, mais DJ

Conrado. Ingressos antectpados em
Jaraguá na Licorería.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONOON .3055-OO651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275"486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br ,

MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058
KANTAN SUSHI LOUNGE. 33711584
CHOPERIA SALOON ·3373-1673

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

CACHAÇARIA AGUA DOCE· 3371�8942
ADEGAAIROSOMENEZES· 3370-0220

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

SEVEN CHOPERIA· 9951 '4497 ou 9106-9982
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
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PREPARAÇAO

Jovens em busca de uma chance
Projeto Pescar oferece curso. profissionalizante para facilitar a entrada no mercado de trabalho
GUARAMIRIM

A preocupação dos jovens
com a vida profissional vai
aumentando conforme os

anos de estudos regulares
. começam a entrar
na reta final.

Ejustamente
com esse in

tuito que Luciana Malku, 16
anos, participa do curso de

perações para Comércio,
do Projeto Pescar, em Guaramirim.
"Está sendo uma experiência que
vou levar para o convívio em socie
dade e não somente para as em

presas que irei trabalhar", resume.
A profissionalização é totalmente

gratuita. Desde o mês de junho,
.

11 alunos interessados em se pre
parar para' o mercado de traba
lho, com 14 a 19 anos, se reúnem
de segunda a sexta-feira em uma

sala da igreja Nossa Senhora Apa
recida, no bairro Corticeira. "Daqui
penso em ir direto para o mercado
de trabalho, porque vou estar pre
parado e com certificado", prevê
JoãoVrnicius Ramos, 17 anos.

Para a aluna Caroline dos San
tos, 17 anos, ter responsabilidade
é um dos principais ensinamentos
do curso. 'Aprendi ser responsável
em todos os lugares e não só no

trabalho". Já Regiane dos Santos,
16 anos, destaca que aprendeu
como se comportar. "Temos que

observar os ambientes e saber
qual é o nosso lugar". Segundo a

coordenadora do projeto, Andressa
Cecconello, um convênio foi firma
do entre a Prefeitura e a Dibrape.
O governo municipal disponibiliza
um profissional para comandar o

-

trabalho e a empresa investe em

materiais didáticos, uniformes, ali
mentação, entre outros custos.

"
Aprendi a ser subordinada,

porque muitas vezesminha mãe
me mandava fazer algo e eu

não gostava. Agora tenho mais
respeito porque futuramente não
sei se vou ser funcionária ou chefe.

LUClANA MALKU

"
Além de receber o certificado ao

concluir o "curso, os estudantes le
vam uma carta de recomendação
da Dibrape. "O objetivo é fazer
com que os alunos saiam comma- .

turidade para atuar em qualquer
ramo", ressalta a educadora. Ao

. todo, o curso tem duração de nove
meses. Ainda não há previsão para
abertura de nova turma.

Outros 111 convênios deste tipo
estão fumados pelo país, além de
outras 19 unidades espalhadas pela
Argentina e Paraguai. Hoje 15.564
adolescentes participam dó Projeto
Pescar em dez Estados brasileiros.

• Daiana Con.tantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Alunos interessados em ingressar no mercado de trabalho participam do Projeto Pescar, na Corticeira

INTENÇÃO É AUMENTAR O NÚMERO DE BENEFICIADOS COM COMPUTADORES

Programa Inclusão Digital precisa de doações
JARAGUÁ DO SUL

Para que projetos sociais

aconteçam, muitas vezes a co

munidade deve formar uma cor

rente de doações. O Programa
Inclusão Digital dependede ma

teriais eletrônicos já descartados
para continuar beneficiando alu
nos com bom rendimento esco

lar e sem computador na região
doVale do Itapocu.

Conforme o idealizador do
trabalho, Ronaldo Coser, tecla
dos, monitores, entre outros

itens, são bem-vindos. No entan
to, a carência está centrada prin
cipalmente nas peças placa-mãe
ou CPU. "Não adianta acumular
os equipamentos porque com o

tempo eles perdem as condições
de uso. As empresas também po
dem ajudar com doações".

Desde o começo deste .ano,
120 alunos foram beneficiados.
E a previsão é entregar 150 má

quinas recicladas daqui a dois
meses. Segundo o professor, pro
gramas voltados para alfabeti
zação e resolução de problemas
matemáticos estão sendo desen
volvidos para anexar ao aparelho
recuperado. "Essa será uma fer
ramenta para facilitar a aprendi
zagem", acrescenta.

O Programa Inclusão Digital
é uma iniciativa da SDR (Secre
taria de Desenvolvimento Regio-

DIVULGAÇÃO
nal), de Jaraguá do Sul, que con

ta com apoio do Senai, Centro
Universitário Leonardo da Vinci
(Uniasselvi - Fameg) e Centro
Universitário de Iaraguá do Sul.

PARA DOAR

Para contribuir, basta os inte
ressados procurarem os seguintes

, locais: Secretaria de Desenvolvi
mento Regional de Iaraguá do Sul,
que fica na rua Thufie Mahfud,
155, Centro, Uniasselvi Fameg de
Guaramirim e o Senai de Iaraguá
do Sul e Schroeder. Outras infor
mações pelo (47) 3273 0800.

Professor Ronaldo Coser
precisa de materiais para

reciclar máquinas M ,',
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FES'T 'TI RE,S

Pavilhão começaa serpreparado
Com repasse de R$ 375 mil aprovado, detalhes serão' definidos nas próximas semanas
Organizar o Parque de
Eventos e programar
o trabalho durante
a Schützenfest. No
momento, esta é a '

principal preocupação
da Comissão Central
Organizadora.

Atroca
do telhado que

fica em cima da pista
de dança, no Pavilhão

A, começou a ser feita
ontem. Paralelamente, a decora
ção começará a ser trocada e os

palcos serão montados nas pró
ximas semanas. Segundo o presi
dente da CCO, Alcides Pavanello,
não será necessário fazer altera

ções na estrutura do Parque - e

o pavilhão C não será utilizado

pela falta de tempo para executar
as obras necessárias.

Uma pré-agenda já está
montada, mas as datas e a pro
gramação oficial só devem ser

divulgadas no início da próxima
semana. Por enquanto, estão

programadas apresentações de
20 bandas, entre elas Estrela de

Ouro, Vox 3, banda Anusca e Or-

Creches fazem
-

plantão nesta
segunda-feira

Os pais que precisam trabalhar
no dia 6 de setembro não terão que
se preocupar com os filhos. Segun
do a Secretaria da Educação, os 27
centros de educação infantil da ci
dade vão funcionar em regime de

plantão, para cuidar das crianças
'

entre quatro meses e quatro anos

de idade. As diretoras das institui

ções de ensinó começaram ontem

a entregar um levantamento à Se

cretaria, para definir o número de

profissionais que estarão dísponí
veis.Ainda assim, se algum dos pais '

sofrer uma mudança na agenda, é
possível entrar em contato com a

creche ou a Secretaria para solicitar

� atendimento na segunda-feira.
"Gostaríamos de ter o número

de crianças fechado o quanto an

tes, mas não vamos deixar de aten
der se alguém ligar nos próximos
dias", explica a gerente de Educa

ção Infantil, Natalie Petry.

questra e os Os Montanari: Ape
sar de faltarpouco mais de um

mês para a 22a edição da Festa
dos Atiradores, que acontece en

tre os dias 7 e 12 de outubro, as
decisões definitivas só devem ser

tomadas a partir de agora, com
a aprovação da Câmara de Vere
adores para o repasse de R$ 375
mil do orçamento da Fundação
Cultural. O dinheiro será utiliza
do para o pagamento do cachê
das sociedades, iluminação, so

norização, instalação de toldos e

olayout da festa.
Os fornecedores de alimentos

e bebidas ainda dependem das

licitações, que ainda não têm data

para serem lançadas apesar de es

tarem programadas para este mês.
O orçamento final só será definido
quando todas as empresas forem
contratadas. A expectativa dos

organizadores ainda é arrecadar
mais recursos com os possíveis
patrocinadores. "Estamos ten

tando conseguir isso agora, para
não termos um déficit acentuado.
Na pior das hipóteses ficamos no
'zero a zero', mas acho difícil", afir
ma Pavanello.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Telhado do Pavilhão A será trocado e decoração
do local será feita simultaneamente

"
Do jeito que foi feito
este ano é inviável,
ficamos amarrados

às licitações e

sem liberdade de
negociação.

ALCIDES PAVANEllO,
PRESIDENTE DA. eco

n

Planos para O

próximo ano
,

Para impedir que a falta de

tempo se repita no ano que vem,
a primeira reunião para debater,
a 23a Schützenfest está marcada

para o mês que vem. Além dis
so, entrará em pauta a discussão

para criar um instituto responsá-
,vel somente pelo evento. "Do jei
to que foi feito este ano é inviável,
ficamos amarrados às licitações
e sem liberdade de negociação
com os fornecedores", admite o

presidente. A expectativa é que o
,

público chegue a pelo menos 30
,

mil pessoas nesta edição da fes
ta. No ano passado, 115 mil visi
tantes prestigiaram os 11 dias.de
evento, um recorde de público.

PIERO RAGAZZI

Com a troca da tubulação, tráfego da' José Narloch
será transferido para a Paulo Pakuszewski

Obras do Samae interrompem
distribuição de água em 8 locais

No proximo domingo, os

moradores da rua José Narloch,
no bairro São Luís, verão duas
retroescavadeiras quando 'olha-
rem pela janela. O motivo é a

troca de 250 metros de tubula

ção' que será feita pelo Samae

(Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto) entre as 7h
e 18h. Co:n a interrupção na

passagem dos carros, o trânsi
to será desviado pela rua Paulo
Pakuszewski.

Os vazamentos que anda
vam acontecendo já há algum
tempo devem estar corrigidos
a partir de segunda-feira, se o

tempo colaborar. "A rede é an

tiga e muito profunda, estava

se rompendo e danificando até
mesmo a camada asfáltica", ex
plica o diretor de operações,
Wanderlei Vegini. Em caso de

chuva, é provável que as obras

sejam transferidas para o pró-

ximo domingo, já que a tubu

lação - apesar de danificada -

, ainda está funcionando.

BAIRROS AFETADOS

Durante a execução do ser

viço, a interrupção do forne
cimento irá atingir os bairros
Chico de Paulo, Tifa Martins,
Ana Paula, Iaraguá 99, Iaraguá
84, ParqueMalwee e parte do São
Luis e Iaraguá Esquerdo. As casas
que contam corri caixa d'água'
com capacidade adequada e

uma instalação correta devem
ser menos prejudicadas.
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Com inúmeras utilidades, aparadores são cada vez mais
usados em residências e estabelecimentos comerciais

FOTOS DIVULGAÇÃO

Aparador de laca branca, para
sala de estar ou jantar *

Os aparadores são móveis que
se destacam pela versatilidade
e são verdadeiras apostas na

'

decoração de interiores. Muito

procurados como apoio para
sala de estar ou jantar, eles
podem decorar os mais diversos
ambientes, como varandas,
churrasqueiras e até banheiros.

As
utilidades do aparador na de

coração são inúmeras. Por ser
uma peça de porte médio, não
ocupamuito espaço e pode su - .

prir perfeitamente as funções de outros

móveis, como bar e mesa lateral. Outra

vantagem é que ele também pode dividir
ambientes ou dar acabamento para os

fundos de um. 'sofá que precise ficar no
centro da sala, por exemplo.

Normalmente, o móvel é 'utilizado
na sala de estar, mas pode também fi
car numa sala de jantar e servir como
um móvel de apoio durante as refeições.
De acordo com a auxiliar administrativa
da Casa Geraldo, Marilene Barbosa, ele
também é bem-vindo em um hall de
entrada, em composição com uma obra
de arte ou objeto de decoração de desta

que, como quadros, vasos e cristais.
Para garantir que a decoração fique

perfeita é preciso tomar'alguns cuida
dos. No caso de um aparador junto à ja
nela, o tampo da peça nunca deve estar

acima do parapeito. Isso não só evita que
os objetos caiam da janela como tam
bém garante mais beleza ao ambiente,
uma vez que a parede ajuda a destacar

Aparador com suporte em MDF laminado, vidro incolor
.

de 15 mm e detalhe em aço inox, para sala de jantar *

os objetos decorativos.
O design reto é uma das tendências

para os aparadores. Entre os materiais
mais utilizados estão madeira, vidro e

fibras naturais, como o junco. "Se a ideia
ç!

. é usar- a peça em uma área de festa ou

em uma sala de jantar mais rústica, por
. exemplo, a madeira de demolição cai
muito bem", comenta Marilene. Tam
bém há opções com gavetas, portas e

divisórias que .servem -para guardar ob
jetos como CDs e DVDs -

-

'COMO DECOO'AR
.Uma dúvida � frequente é sobre ,

como dispor os objetos de decoração
no aparador. Nesse caso, a dica dos ar

quitetos é prestar atenção para as pro
porções dos objetos e do móvel. Corno
o aparador tende a chamar atenção

-

pela altura e localização isolada dentro
de um ambiente, ele deve estar sem

pre organizado. "Vasos, bandejas com

copos <?u taças, castiçais e bombonie
res são alguns objetos que podem ser

utilizados para dar um toque.especial
.

à decoração", destaca Marilene. Outra

orientação é decorar conforme a fun

ção da peça no ambiente. Se o apara
dor for usado como bar, por exemplo,
as bandejas com copos ou taças são
uma ótima pedida.

HALL DE ENTRADA
Em muitos apartamentos é comum

existir um corredorpróximo àporta de en
trada principal da residência. Uma opção
é decorar a parede próxima com um apa
rador e alguns objetos' decorativos para
dar as boas vindas aos visitantes.

Aparador com estrutura em laminado
e detalhe em aço inox.lndicado para salas
de jantar mais rústicas ou área de festas *

FLORISA
�M IM i..? R 1 c: U l 1 lJ R A

- Flores e plantas artificiais e naturais
• M!ldas de flores, plantas e frutíferas

- Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

3371.2910

Rua João Január!o Ayroso, 10 - sala 01- Centro

global,plsos@yahoo com br

Aparador de laca branca
brilho, com espelho. Pode
ser usado no hall de entrada
ou na sala de jantar ou estar.
Perfeito para ser utilizado
nos fundos do sofá *

BAR
'

.

Existem peças com estru

tura perfeita para armazenar
bebidas. Também pode ser

usado um aparador com dois

pufes para funcionar como

mesa e apoio para bar.

As utilidades do aparador
na decoração são inúmeras.

.

Além de decorar, pode suprir
perfeitamente as funções de
outros móveis, como bar e
mesa lateral. Materiais como
madeira e fibras naturais
são muito utilizados
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Com diversidade de cores e materiais, acessórios ajudam
na beleza e funcionalidade dos ambientes

Antes relegados
apenas ao plano
dos acessórios no

quesito decoração,
os puxadores de
armários e gavetas
estão ganhando
cada vezmais espaço
nos ambientes
residenciais e
comercuus.

Vários
fatores devem ser

, considerados na hora
de escolher um puxa
dor, como o designer, o

tipo de acabamento e o ambiente
onde o mobiliário está localiza
do. Para acertar na compra, é pre
.ciso avaliar a beleza da peça, mas
sem esquecer a funcionalidade.

Na cozinha, os puxadores são

usados mais do que qualquer
outro cômodo. Por isso, a orien-

tação é usar peças com formas
mais retas, sem detalhes. Isso
vai facilitar na hora da limpeza,

'

já que na cozinha a gordura acu

mula mais facilmente. Também é
indicado que os puxadores sejam
de tamanho maior, pois uma boa
"pega" oferece mais praticidade
na hora de usar.

Na sala é possível abusar de
outros modelos, com materiais,
acabamentos e desenhos dife
renciados. Como na sala a quan
tidade de puxadores é menor,'
vale à pena investir um pouco
mais nesses acessórios. "Na sala',
quarto ou área de visitas pode
mos usar puxadores com mais

detalhes, garantindo um toque
especial à decoração", comen

ta a proprietária da Metal e Arte
Fechaduras e Puxadores, Roseli
S. Maba. Nos armáriosdos quar
tos, onde as portas são maiores, o
ideal são alças longas. Isso facili
ta a abertura das portas.e deixa o

armário mais bonito.

Segundo Roseli, o mercado

FOTOS DIVULGAÇÃO

oferece uma grande de variedade
de puxadores que inovam pelo
requinte e sofisticação. Entre eles
estão os metais trabalhados nos

mais diversos formatos ou com

detalhes em junco, couro e ou

tros materiais, que também se

destacam pela durabilidade.
Outra tendência que vem se

destacando nos projetos arqui
tetônicos é o uso de puxadores
embutidos nos móveis, em for- ],

mato de cava. Eles podem ser
'

encontrados em diversas cores

e,materiais, inovando Q espaço e

integrando-se de forma 'harmo
niosa com a decoração,

Rodovia SR 280 - Km 56 - Guaramirím/SC 1(47) 3373-0490 I 3373-4896
site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br
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CLIC DO LEITOR

CRÔNI.CA
o Naba vai

completar
um aninho

em setembro.
Quem manda
os parabéns
éa sua dona
Debora Maite
Cardoso.

SÁBADO TERÇA�EEIRA QUARfA-FEIRA
CadosHenrique ,

Schrq.eder(�scritor
Luiz,CarlosAmorim,
Escritoreeditor

.

Pavoroso estar
oucas possibilidades apavoram tan

_.,
to Clara quanto uma em especial. Ela
embarca em um bonde de Santa Tereza
com toda tranquilidade. Nemmesmo os

constantes trancas do veículo carioca e o salto
do alto deles oferecem tantos'calafrios quanto
uma situação específica.

O medo de avião; hoje, também já não é
mais tão intenso. Nem as unhas sofrem atual- \

mente com a aflição do subir e do descer. Antes
não era assim. 'Igualmente, o
receio de dormir em um. ôni
bus lotado se vai, aos poucos,
para bem longe. Estranho é
acordar roçando os dedos nos

olhos e, então, encontrar al

gum desconhecido roncando
na poltrona ao lado. Agora,
depois de muitas idas e vindas, a bolsa até fica
embaixo no banco, não entre os braços.

Mas, Clara permanece com o temor laten
te de a porta não abrir. É a porta do banhei
ro que a aflige como outras poucas coisas na
vida. Só de imaginar .a cena, ela estremece.

Melhor não se ver trancada do lado de dentro.
A chave travando ou quebrando é um gerún
dio cheio de pavor.

Imersa nesse terror está a Imagem-dela
fechada noWC do supermercado. Clara se sa

code, começa a suar frio e a procurar uma sa-

ída. O ambiente silencioso talvez seja menos
enlouquecedor do que aquele imerso em vo

zes. Assim, pelo menos, ela pode buscar uma.
. saída sem alardes. Os 30 centímetros entre a

porta e o chão são uma saída constrangedora
e dolorida. Porém, menos do que a segurança
do estabelecimento descuidado surgindo em

pernas e braços a forçar a fechadura.
Pior ainda deve ser ficar presa no lavatório

do avião. Se o medo do voar passou, o de viajar
naquele cubículo não. O se

gredo que Clara quase nunca
conta é o de nunca, jamais,
em hipótese alguma, entrar
nesse minúsculo ambiente.
Até hoje, deu para suportar
qualquer aperto e 'desse jei
to espera continuar.

Sem pestanejar, ela abre mão do tran

car em casa. Apenas vira a chave quando
sozinha está. Vai que alguém aparece, não
é? Contudo, se caso algum incidente ocor

rer terá a compensação de estar no próprio
habitat, com os próprios cremes, sabonetes,
xampus, escova de dente e demais utensí
lios.' Além disso, não há de aguardar mui
to tempo pelo destrancar. E se aguardar, ah,
sempre há gavetas a arrumar por lá.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA,
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Karate Kid (Leg) (15h40, 18h20, 21h20 - todos os

dias) (13h - qua, qui, sex, sab, dom)

• Cine Breithaupt 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (14h40, 17h
- todos os dias) (19h10, 21h20 - sex)
• Predadores (Dub) (19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Predadores (Dub) (16h50, 19h, 21h10 - sex)
• A Origem (Dub) (14h40, 17h50, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 4
• A Origem (Leg) (18h40, 21h30 - todos os dias)
• Meu Malvado favorito (Dub) (14h30, 16h50
- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Karatê Kid (Leg) (13h40, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 6
• Par Perfeito (teg) (14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, .19h, 21h40 -

todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Mueller 2

·400 contra 1 (Leg) (19h40, 21h50 - todos os dias)
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15, :l,7h
- todos os dias) ,

• Cine Mueller 3
• O Último Mestre do Ar (Dub) (14h30, 16h45, 19h15,
21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Par Perfeito (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 22h
- todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h40,
18h50, 211'110 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Karatê Kid (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
· ° Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h10, 16h40 -

todos os dias)
• Os Mercenários (teg) (19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Origem (Leg) (18h30, 21h30 - todos os dias)
• Meu Malvado favorito (DUb)(14h, 16h
- todos os dias)

• Cine Narten 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (13h50, 16h10
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Último Mestre do Ar (Dub)
(14h20, 16h40, 18h50, 21h10 - todos os dias)

• kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS

'NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

Athael, Francisca e Seth rezam por Ricardo e

Daniel consegue salvar o pai. Athael comenta com

Francisca que Daniel precisa se arrepender e não

persistir em ·seus erros para continuar evoluindo.

Antônia e Gilda se preocupam com a demora de Ri

cardo e Vitória/Viviane. Ricardo conta para Vitória/
Viviane que acredita que foi salvo por seu instinto de

sobrevivência. Judite conta para Yasmin que instruiu
o filho a evitar Mariana e avisa que a dentista irá

ajudá-Ia em sua simulação de .aborto, Vicente pede
para Virgínia fazer uma regressão com ele até sua

vida em Toledo. Ricardo confessa para Vicente que
se entregou ao amor que sente por vítôrta/víviane.
Vitória/Viviane marca uma conversa com Gilda para
falar sobre tudo o que lhe aconteceu durante o pas
seio. Gilmar chega com Jofre/Gentil na mansão de
Ricardo e Vitória/vivíane se surpreende.

pode conseguir uma foto de Victor Valentim.

PASSIONE
Diana confessa para Gerson que ama outro

homem e ele pergunta se é Mauro. Melina avisa a

Mauro que vai adiantar o casamento no civil. For

tunato beija Jackie. Bete e os sogros se despedem
e Clô expulsa Olavo de casa por ter dançado com a

empresária. Gerson invade o quarto de Mauro para
tirar satisfações com ,ele. Jéssica desconfia de Beri

lo. Melina insinua que Diana e Mauro saíram juntos
e Gerson fica abalado. Diana se recusa a contar

para Mauro 'o que ela e Gerson estão escondendo.
Noronha mostra a alta nas vendas da bicicleta da
concorrente e Saulo fica furioso. Clara se encontra

co.m Danilo. Totó pede para Fred não entregar as
joias de Bete para Clara. Saulo vai à casa de Totó e

,

fica furioso ao ver que o irmão está tratando sobre
as ações com Fred.

Tentando:pagar dívidas
.

Leo é
'i

um jornalista endividado, que faz

alguns trabalhos esporádicos, pelos quais
não recebe pagamento. Falta-lhe dinheiro

para tudo: aluguel, para a esposa anoréxica
e viciada, o filho dela, o salário da empregada
e as outras milhares dívidas que tem. Para
tentar sanar suas dívidas, ele acaba se en- ,,'

volvendo em'golpes armadospor Marcin, um
ser andrógeno, Filme brasileiro que pretende

. 'envolver seus especteoores a cada cena.

TI TI TI

Rebeca conversa com Jaqueline sobre a su

posta sabotagem na fábrica e pede que ela não
comente com Breno. Julinho conhece Dr. Eduardo
e lembra de Osmar. Giancarlo não aparece para jan
tar com Amarida. Wagner avisa a Luisa que Desirée
foi embora do Rio de Janeiro sem concluir o ensaio

fotográfico. Bruna diz a Gustavo que continuará
o trabalho de Osmar com as crianças no hospital.
Jacques convida Suzana para jantar. Jacques ouve

quando Help sugere que Luiza Brunet use um ves

tido de Victor Valentim. Desirée diz a Nicole que de
cidiu largar sua carreira de modelo para casar com

Armandinho. Ariclenes tenta descobrir algo sobre o

passado de Cecília. Luti encontra Valquíria na tacul
dade. Jacqueline afirma a Jacques que sabe quem

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina pergunta a Filomena até quando ela vai

adiar a partida. Filomena se faz de cínica e fala para
Karina que foi muito idiota de pensar que tinha algu
ma' chance com Tito. Karina humilha Filomena e dá
dinheiro para que ela possa ir embora de Ribeirão.

Ellen fala para Newton que o ama e que não adian
ta mais esconder isso de ninguém. Patrícia entra

na sala de Ellen e fica sem graça ao ver Newton.

Filomena tem uma crise de choro e Sancha tenta

consolá-Ia. Eleonora conta a Arminda que Querêncio
é seu filho desaparecido. Angustiado, Teixeira revela
a Célia que vai acontecer uma revolução em Ribei
rão do Tempo e afirma que está contando isso a ela

por medo de perdê-Ia.

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



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Hoje, você estará mais articulada do

que nunca Na área de vendas, marke-

ting e divulgação poderá nadar de braçadas
na frente dos outros. A dois, o clima é de forte
uniãó. Seu poder criativo está atuando muito além
do normal com a Lua em Gêmeos.

Excelente astral para se dedicar a ati

vidades que exijam dinamismo. A noite
será ideal para cuidar do seu visual. No

campo sentimental, há chances de realizar as

suas esperanças. Aproveite para ser realista e dis

tinguir a fantasia da realidade.

11&;' 11"� i (21/5 a 20/06)

WM,
.

i
O prazer de fazer o que gosta será a

grande tônica do dia. A paixão vai dar o

tempero que faltava à vida. A posição da

Lua favorece que você entre em contato com coi

sas que estavam deixadas de lado.

CÂNCER
, (21/6 a 21/7)

,

Assuntos que envolvam mistério,
pesquisa, sigilo ou investigação

contam com ótimas vibrações. No

campo afetivo, sensibilidade e carinho estão

bem dosados. O dia é muito bom para que
você consiga avaliar suas relações com maior

distanciamento e clareza.

LEÃo
(22/7 a 22/8)
Você saberá vender o seu peixe com

maior facilidade. Aproveite a boa fase

para buscar a reconciliação com as pessoas

queridas. No romance, a atmosfera é de maior

envolvimento e união. Aproveite seus pensa
mentos mais elevados para fazer planos.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
I� Seu progresso material está em alta

nesta quinta e seu sucesso vai re-

percutir positivamente no campo afetivo.

Romance com alguém do meio social conta com

boas energias. Saiba desfrutar a leveza que o

dia lhe oferece com total desprendimento.

UBRA .

(23/9 a 22/10)
Não perca a chance de se aperfei-

çoar. Por meio de cursos ou novas

experiências, os seus horizontes podem se

alargar. Uma atmosfera romântica vai adoçar
esta noite. O contato com os amigos é impor
tante para você neste dia. Eles podem trazer

soluções positivas.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Procure manter a sua privacidade
no campo profissional, pois quanto

mais discreta for a sua atuação no

trabalho, maior será o seu desempenho. As
tral de forte intimidade na vida a dois. Pen

samentos corretos e sem segundas intenções
devem preceder suas ações.

SAGITÁRIO '

(22/11 a 21/12)
Favorecidas as relações de amizade.

O dia traz melhorias no que diz respei
to ao .entendirnento entre as partes, protegendo
os acordos em geral. Há sinal de grande envol

vimento no amor. Bom dia para se comunicar

expondo suas ideias.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O astral é dos mais estimulantes no

campo profissional. Chegou o momento

de encarar. os desafios de frente. No cam

po sentimental, interesses em comum podem
fortalecer a união. Forte impulso para buscar um

entendimento mais profunda de suas motivações.

.,

"". AQUÂRIO
,

(21/1 a 18/2)
A capacidade de manobrar as coisas

a seu favor está ativada. Eis o momento

de unir o útil ao agradável no campo profissional.
No campo afetivo, vale apostar na felicidade! Vai

se sentir mais sábio e isso lhe permitirá ter uma

compreensão maior da vida.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
É tempo de esquecer o passado e olhar

mais para o momento presente. O astral

garante que há boas energias para cuidar do visu
al. No amor, faça tudo com'suavidade. Toda dificul
dade que enfrentar tem como objetivo lhe ensinar

algo que ainda falta aprender.
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Herm-ione vai
deixar cinema

Emma Watson, que ficou famosa graças ao seu

papel de Hermione na saga de Harry Potter, confes
sou que abandonará o cinema por um período, pois

,

acha que precisa de mais tempo para si mesma.

"Acho que tenho confiança suficiente em mim, sei
que posso interpretar Hermione, mas preciso recar

regar as pilhas, sair, e ser um pouco eu mesma du

rante um tempo", disse a jovem atriz.

Thiago Fragoso
será papai

Thiago Fragoso vai ganhar um herdeiro.

De acordo com a coluna de Mônica Berga
'mo, do jornal Folha de S. Paula, a mulher do

atar, Mariana Vaz, está grávida do primeiro fi

lho do casal, Thiago e a mulher ainda não sa

bem se o bebê é menino ou menina. Enquanto
a criança não chega, ThiagosY,.dedica ao seu

personagem em Araguaia, próxima novela das

18h, da Globo. Ele será o vilão Vitor Vilar.

_Justin Bieber
•

nos cinemas
Justin Bieber está na mira de muitos produtores

de Hollywood, graças à sua enorme popularidade. Se
gundo a revista latina Cinemanía, o intérprete de Baby
pode ser a estrela do remake do filme De Volta Para

o Futuro, que nos anos 80 foi protagonizado por Mi

chael J. Fax. O filme originai, Back to the Future, pode
chegar novamente às bilheterias, e alguns produtores
consideram Justin o substituto perfeito para Fax.

DIVIRTA-SE

Corrida de cavalos
o sujeito estava lendo, tranquilamente o seu jor

nal, quando a mulher lhe dá com a frigideira na cabeça.
- Você está maluca? - reagiu ele, furioso.
-Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da

sua calça, com o telefone de uma tal de Marilu.
- Mas, querida ... Isso foi no dia que eu fui à cor

rida de cavalos. Marilu foío cavalo que eu apostei e
o número era o valor total das apostas ...

A mulher ficou toda desconcertada e desdobrou

se em desculpas.
Dias depois, ele estava novamente lendo o seu

.

jornal e leva outra frigideira na cabeça.
- O que foi agora, querida? - protestou ele.
- O seu cavalo está no telefone!

Fred será
assassinado
em Passione
A revista "Supernovelas"

afirma que Fred (Reynaldo Gia

necchini) será assassinado em

"Passione". A publicação apon
ta ainda que Totó (Tony Ramos)
será o principal suspeito do cri
me. A reportagem diz também

que, antes de ser assassinado,
o vilão conseguirá se casar com

Melina (Mayana Moura). E vai

brigar com quase todos os per
sonagens da trama.

Sete Pecados
será reprisada

A partir do dia 13 de setembro, volta a ser exibida, na Globo, a novela Sete

Pecados. A trama, escrita por Walcyr Carrasco, de 2007, retorna no Vale a Pena

Ver de Novo, substituindo Sinhá Moça, de Benedito Ruy Barbosa.Protagonizada
por Priscila Fantin, Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonel!l, a trama ainda traz

um elenco composto por Claudia Jimenez, Claudia Raia, Gabriela Duarte, Paulo

Betty, Marcelo Novaes, Ailton Graça, Samara Felippo, Mel Lisboa, entre outros.

Kelly Key terá
que abandonar
o salto alto'

Salto alto está descartado, pelo menos provisoria
mente, dos shows de Ke"y Key. A cantora postou em

seu Twitter que foi ao médico e as recomendações
são para que ela utilize sapatos especiais para shows.
"Hoje fui ao ortopedista ver o resultado dos exames

que eu fiz! Vou ter que diminuir as minhas saídas no

salto! E vou ter que usar sapatos especiais pra shaw!

Esse é o glamour da vida de artista viu!? O resulta

do de 10 anos de dança!", escreveu ela.

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

2/8
Adilson C. Papp
Airton Andre

Altair Zanchin

Angelica Nau

Arei Schenider

Aurea Rolloff

Caio E. Blank

CelliVolles

Charles Michalak

Claudinei da Silva '

Cristiane M. Lindemann

Deleon de Vargas
Gabriela T. Ropelato
Infânoia R. Alves

Ingo Huck
Itamar Kasulke

Jair A. Alonso

Jeison otovicz

João G. Weinfurter

Laura Clarice

Logan L Flores

Luis O. Rodrigues
Marivone A. Correa

Nelson Kroin
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Moa Gonçalves
Disputa da penalty

NOs
dias 20 e 21 de novembro, acontece no campo da recreativa Karlache,

o primeiro Campeonato Jaraguaense feminino e masculino de Disputa
de Penalty. A iniciativa é da Revista Nossa e da Karlache Malhas. As ins

crições deverão ser realizadas a partir de segunda-feira, dia seis de setembro,
na Capital Imóveis, rua Marina Frutuoso, 810. O prêmio para o vencedor de
cada modalidade será de mil reais.

Buxixo
Com tantas passeatasmundo a

fora a turma "colorida" está se sol
tando e querendo sair do armário.
Amoda está pegando. Mais um jo
vem, charrnoso, querido entre as

amigas, está confuso com relação
ao sexo preferido. Por enquanto
ele circula nos eventos sem medo
de ser feliz. Isso é o que importa.
Por isso eu sugiro nessas horas um
copo bem gelado de Kõnigs Bier.

NAS RODAS
• O empresário Márcio

. Mauro Marco e suaVera já
afivelaram as malas. No próximo
dia sete de setembro junto de
um grupo de aniigos vão curtir
as delícias da Grécia.

• Jordana Tavares esta fazendo
.

recreio vitrine em São Paulo.

Quem pode, pode!
.

• O coiffeur Felipe está amil
com o projeto das novas

instalações do salão de beleza

Magnifique. Vêm novidades

supimpas. Bola branca, garoto!

() secretário da prefeitura Celio
Bayer e o empresário e arquiteto
OtavianoPamplona, segunda

feira na ACIJS, no lançamento,do
"Residencial Otal,(iano pamplona,

seu nq",o empreenHimentQ'.

live!
Ana Garcia Demo sem

pre antenada está checan
do os detalhes finais para
a abertura da sua sofisti-
,cada Live! Concept Store,
na Reinaldo Rau, 67; hoje
a partir das 17 horas, com
direito a concorrido co

quetel. O fotógrafo Mau
rício Hermann fará toda
a cobertura e na próxima
semana você poderá con-

. ferir as fotos na revista
Nossa e no site www.moa

goncalves.com.br,

Fofocódromo'
Edson Renhke, o popular CapivaraMostro pagou omaior mico no

fim de semana. Capiva foi dar um "tiro"de buzão até Medianeira

para rever uma "fatia" e no caminho o ônibus, como é de praxe, fez
uma parada em Cascavel. O folclórico amigo desceu para fazer as
suas necessidades e quando voltou, sua condução já havia partido.
Capivara amargou a noite toda no banco da praça até o dia seguin
te. Chegou no destino 24 horas depois. Dá pra acreditar?

lá vem o verão
Fala sério, o sol de setembro

não tem uma luz toda especial?I �
,

Paramim tem! E a cara da renova-

ção! Pelo menos é o que eu penso!
Ou não? Sinto que sim. Estou nes
sa há anos e quero ficar paramais
uns... Para ver setembro chegar e

.

ficar de bobeira esperando mui
tas primaveras. Tomara!

Social 17

•
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BUELTEA' .

Emprê� i�Hm�r'lt{l$

Juliano Vengrzen, do concorrido"
Restaurante Madalena, faz pose'
exclusiva para a coluna

"
Auto-conhecimento é o

grande poder pelo qual nós
compreendemos e

controlamos nossas vidas.
V�fU\ION HOWAfU')

"

leitor Fiel
o leitor fiel de hoje é o meu

amigo Paulo Chiodini, o Paulinho
do Mime. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna t

odos os dias.

Almare
Aqui vai um toque! Quem está

pensando em bater os pés em re

tirada na noite da virada, num
programa al mare, trate de acertar
tudo logo agora. Com a Cosmos
tem precinhos melhores que mui
tos resorts, alguns transatlânticos,
já estão superlotados. Anotou?

.

. Entre aspas
Com 70 milhões dá para com

prar até amor sincero. Léo Jaime,
ontem, se referindo ao prêmio
acumulado da Mega Sena.

Dica de
quinta-feira

Curtir a choperia Scondidinho.
Hoje a casa super lo�a.

Onde
comer bem
em Jaraguá

No restaurante Mano's. Um
dos melhores Buffer de Jaraguá.
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Taxa de homicídios cresce 32%
Índice de acidentes de trânsito também é visto como uma preocupação geral pelo IBGE

A taxa de homicídios no

Brasil cresceu 32% em

15 anos, segundo dados
divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), por meio da
'publicação Indicadores
de Desenvolvimento
Sustentável.

a 2003, apresenta uma tendência de
queda a partir de 2004.

O Estado de Alagoas tinha, em
2007, amaior taxa de homicídios do
país, que era de 59,5 por 100mil ha
bitantes, seguido do Espírito Santo,
com 53,3, e de Pernambuco, com
taxa de 53. O Rio de Janeiro ocupa
va o quarto lugar; com coeficiente
de 41,5 a cada 100 mil habitantes,
e também caiu em relação a 2004,
quando era de 50,8.

As menores taxas estavam, em

2007, em Santa Catarina c10,4),
Piauí (12,4) e São Paulo (15,4). De
modo geral, o menor índice está
na Região Sul do país (21,4) e o

maior, naNordeste (29,6).
Segundo o'relatório do IBGE,

os óbitos por homicídios afetam
a esperança de vida. A crímínali
dade ocasiona, ainda segundo a

'

pesquisa, grandes custos sociais e.

econômicos. Além das vidas per
didas, gera sequelas emocionais
às famílias das vítimas, elevados
custos hospitalares e para o con

trole da violência, e insegurança
na população, interferindo negati
vamente na qualidade de vida.

Segundo
o estudo, a taxa de

mortes por homicídio no

país aumentou de 19,2 em
1992 para 25,4 em 2007 a

cada 100 mil habitantes, alta de
32%. As mortes por homicídios

atingiram, em média, 10 vezes

mais os homens do que asmulhe
res no período, diz o relatório. Só
em 2007, o índice era de 47,7 para
eles e de 3,9 para elas, uma propor
ção, nesse caso, 12 vezes maior. Em

1992, era de 35,6 para os homens e
de 3,2 para asmulheres.

Segundo estudo, o coeficiente

geral demortes, que cresceu de 1992

PREVISÃO DO TEMPO

CALOR
E. CHUVA
Mais nuven$, com chance
de chuva isolada no

Planalto Sul e Litoral Sul.
Temperatura elevada.
Vento fraco a moderada
com r(Üadas.

,
Jaraguá do Sul
e Região
'HOJE
MíN: 19°C
MÁX: 32°C

SEXTA
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

SÁBADO
MíN: 20°C
MÁX: 32°C

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 22°C

il

l:;J""'%
'

«
).

,

El1sn!ru'aílo

;���,. ("''5-"''�)C-._"'�) �:�r"""
Parúialm,entn Nubla.do

Nublado

DESCONfORTO

Sensação
de calor

Segundo a previsão do Epa
gri/Ciram, o aumento das tem- '

peraturas durante a semana

deve causar um desconforto
térmico significativo. Em prati- ,

camente todo o Estado, poderá
ser registrada uma sensação tér
mica entre' 24°C e 27°C. No Vale
do Itapocu, nível máximo fica
entre 2rc e 29°C.

Instável
-
TrovoadaGhuvoso

DIVULGAÇÃO

ONU aponta os acidentes de trânsito com um dos
maiores problemas dos países em desenvolvimento

PRÓXIMOS DIAS

Temperatura cai
e pode haver geada

As temperaturas devem começar
a diminuir por volta do, sábado, com'
previsão de chuva e trovoadas em boa

parte do Estado. A diminuição do calor
vem acompanhada por ventos de noro
este a sudoeste, com velocidade de até
70 km/h. Até o dia 6, podem ocorrer ge
adas nas áreas mais altas.

lYIortes por
acidentes

O índice de mortes por acidentes
de transportes também é visto com

preocupação no relatório e era, em

2007, de 20,3 por 100 mil habitantes,
diz a pesquisa, alta de 11% em relação
a 1992, quando era de 18,3. Em 2007, os
maiores valores eram observados nas

regiões Centro-Oeste (27,4 por 100 mil
habitantes) e Sul (26,2). A taxamais alta
era observada em Roraima (33,7) e em
Santa Catarina (32,7). Assim como nas

mortes por homicídio, a proporção de
óbitos por acidentes de trânsito é maior
entre os homens, atingindo a taxa de'
33,8 para eles de 7,2 para elas em 2007.

PREOCUPANTE

A Organização Mundial da Saúde

(OMS) considera os acidentes de trans

porte como um dosmaiores problemas
de saúde pública no mundo, uma con
sequência da acelerada urbanização e

motorização, que não é acompanhada
namesmaproporção de infraestrutura.
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Mercado Regional

Lourival Karsten
empresa Lunelli e a Prefeitura de Coru

. pá receberam o 17° Prêmio Expressão
de Ecologia, durante o Fórum de Ges
tão Sustentável, na sede da Piesc (Fe-

deração das Indústrias do Estado de Santa Ca
tarina), em Florianópolis. O evento, promovido
pela Editora Expressão, reuniu a maior tropa de
choque socioambiental da região Sul do Brasil.

O Prêmio Expressão de Ecologia é certifica
do pelo Ministério do Meio Ambiente como a

maior premiação ambiental da região Sul do
Brasil. A cerimônia contemplou a entrega dos
troféus i/Onda Verde" e os certificados para as

empresas que' se destacaram na Pesquisa de
Responsabilidade Social Empresarial. A Prefei
tura de Corupá e a Lunelli receberam o prêmio
na categoria educação ambiental, com o projeto
"Preservar é Afiar", representados por Ioney Ci
cero Moroziní, secretário de Educação eAdenil-'

,
da Síeyers, gestora de pessoas da empresa Iunellí.

São José

Menor aprendiz
A fiscalização do Ministério do Trabalho elegeu o/Menor

Aprendiz' como a "bola davez" e está apertando a fiscalização
e distribuindo notificações. De acordo com a legislação, to
das as empresas - excetomicro e pequenas - precisam con

tratar menores aprendizes entre 14 a 18 e recentemente até
24 anos. O perce_ntual é de ummínimo de 5% até o máximo
de 15%. Este número deve ser calculado sobre o número de
empregados que executam trabalhos que demandam qua
lificação profissional e por isto uma dica é consultar a Clas
sificação Brasileira de Ocupações - CBo. Detalhe é que es

tes menores devem estar vinculados a entidades que os

capacitem. Em Iaraguá, quem executa este trabalho é o
Senac e o Senai. Dica: o Senai está qualificando menores

que ainda não estão vinculados à nenhuma empresa.

LAR TURISMO (EM R$)

Consultoria Internacional
O mais recente cliente da turma da última fase do curso de Administração com Ên

fase em Comércio Exterior da Unerj é a Halter Ind. e Com. de Equipamentos para Meca
noterapia de Joinville. As atividades de consultoria com foco na atuação internacional
são prestadas há muitos anos, dentro da disciplina de Consultoria em Negócios Inter
nacionais, focando a prática de pesquisa de mercado no âmbito internacional. Um serviço
à disposição das empresas da região.

O advogado Paulo Mattos, ex-
\

presidente da Acijs, continua com-

prometido com o objetivo de entregar
as últimas obras programadas para o

Hospital São José, que são o "Hospi
tal Dia", para a realização de cirurgias
eletivas, e a Segunda UTI, que é uma

exigência legal pelo fato de o mesmo

agora contar com mais de 200 leitos.
Já foi entregue a área de "Confovrto
Oncológico", uma espécie de sala de
visitas para abrigar as pessoas de
outros municípios que vem realizar
tratamento oncológico na cidade.
Algumas alterações também estão
em andamento na área do Pronto
Socorro, onde 86% dos atendimen
tos são pelo SUS e faz-se necessária
uma nova organização para evitar a
demora no atendimento. Também
está na pauta a obtenção de certi
ficação ISO 9000. Estas últimas in

tervenções estão programadas para
acontecer ainda este ano e os recur

sos já estão prometidos. Este é o efei
to de uma administração profissional.

{,

ARQUIVO OCP

25 anos
"

da ·Apevi.

.

Acontece no próximo dia 20
de setembro evento comemora

tivo alusivo aos 25 anos da Apevi
- Associação das Micro e Peque
nas Empresas doVale do Itapocu,
durante plenária no Cejas. Na
pauta, homenagens aos ex-presi-

.

dentes e apresentação dos resul
tados conquistados.

.� BOVESPA

POUPANÇA
Prêmio para SC

o Estado de Santa Catarina recebe hoje
prêmio por melhor Gestão Pública do
país. Trata-se do prêmio Gestor Estadu
al promovido pelo Confecon - Conselho
Federal de Economia e atribuído através
do IRFS - Índice. de Responsabilidade
Fiscal e Social.

Economia 19 .

Na surdina
Muito pouco comentada a as

sinatura pelo presidente da Repú
blica da lei que reduz a jornada de
trabalho dos assistentes sociais, de
40 horas para 30 horas de trabalho. /'

Gata Bakana
A empresa de confecção da

vizinha Massaranduba estreia
novo site com o lançamento da
Coleção Primavera-Verão 2011.

Vêmais
Comemora hoje 18 anos de

fundação a tradicional empresa.

de mídia externa, presente em

quase todos os lugares do muni
cípio' encarregando-se da divul
gação de produtos e empresas.

Formação Técnica
A rede estadual de educação

realiza a qualificação de jovens e

adultos em cursos técnicos pro
fissionalizantes integrados com o

curso médio, como também pós
médio (subsequente). Entre os

cursos disponibilizados na região
estão: Magistério, Turismo e Hos

pitalidade, Técnico em Comércio,
Técnico emManutenção eSuporte
de Informática, Técnico em Admi-

.

nistração, Técnico em Enferma
gem, Técnico em Radiologia e para
o próximo ano estão previstos ain
da os cursos de Agente de Saúde e

Técnico em Recursos Humanos.
São cursos com mais de 1.100

horas e que exigem estágio. Em
suas próximas contratações, con
sidere a possibilidade de buscar
junto à rede estadual profissionais .

com qualificação na área desejada.
Com a construção do Cedup em

Guaramirim, estes cursos serão
concentrados naquele lugar e ain
da serão atendidas novas áreas.

"lSETEMBRO.2D10" ! :1
.

l.SETEMBRd.2D10
CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COMERCIA .
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Terceirona

Acontece
amanhã a reunião que defi

nirá a fórmula de disputa do Campe
onato Jaraguaense de Futebol Ama
dor da Terceira Divisão, que também

será denominado Taça o Correio do Povo. A

princípio, oito times da região devem partici
par, mas os nomes só serão confirmados de

pois do encontro, que será às 17h30 na Arena

Jaraguá. O' presidente da Liga Jaraguaense,
Ierri Luft (foto), disse que a aceitação dos clu
bes em relação à nova competição foi boa. "A
maioria já tem time pronto e é só entrar em

campo para jogar", afirmou. As disputas estão
marcadas para começar no dia 25 de 'setem
bro' e os dois primeiros colocados garantem
acesso para a Segunda Divisão.

Varzeano
O pessoal do Confort Finei

Divipel está inconformado com o

resultado do julgamento do Var
zeano. Se fosse confirmada a pu
nição de Atlético e Brandenburg,
o time assumiria uma das vagas.
Para eles, o Tribunal de Justiça "fez
julgamentos favoráveis às equipes
sem saber o que estão julgando".
Eles ainda acreditam .em favore
cimento a clubes ditos' grandes e

chamam de "triste descaso ou falta
de capacidade da comissão julga
dora". Pelo jeito, isso ainda vai 'dar
muito pano pramanga.

Escolinhas
A Liga Jaraguaense definiu as datas e o local da final do Cam

peonato de Escolinhas. Será na terça-feira, feriado de 7 de se

tembro, no campo do João Pessoa. Às 8h30, pelo sub-15, jogam
CFCIJoão Pessoa x CT Falcão 12. No sub-17, que começa em se

guida, o time da casa enfrentará o Botafogo. Um ótimo progra-·
ma para o feriado, essamolecada joga o fino da bola. '

GO p A DOIS- TOQUESCoririthians. Vou apro
veitar o espaço para cumpri
mentar a enorme torcida Fiel

espalhada nos quatro cantos

do país. Como muita gente
diz, e eu concordo, não é o

time que tem torcida, é a tor

cida que tem um time.

+ GOL GONTRA
Goiás. O clube que já foi

modelo de gestão e sempre
fazia boas campanhas, segue
afundando na crise. Ontem o

presidente foi afastado pelo
conselho por descumprir
normas do estatuto e pelo
não pagamento de salários.

ANIVERSARIANTES

lOR90Ul
ltl�KI

(64l/UlUl) -

Clube belga
da terceira
divisão

IFO:I�trG
,(llllNl8) -

Time de lavras
(MG) licenciado

do futebol
profisSional

ESTA UAl·

Basquete sub-IS
busca título nas
duas categorias
Time masculino busca o bi em casa

e feminino viajou ontem a Chapecó
JARAGUÁ DO SUL

As duas equipes de
basquete sub-15 de
Jaraguá do Sul disputam
a partirde hoje o título do
Campeonato Catarinense
,da modalidade.

os
meninos da Unimedl

FME, por serem os atuais

carripeões, têm o direito de
decidir a competição em

casa. Os jogos iniciam hoje às 19h,
no ginásio do Colégio Evangélico
Iaraguá, mas a equipe jaraguaense
entra em quadra somente às 20h

para enfrentar Criciúma.
O hexagonal final será até do

mingo, 5, e estão na briga as equi
pes de Florianópolis, Concórdia,
Chapecó, Joinville e Criciúma.

Segundo o técnico Rafael Mueller,
o principal adversário é Ioínville,
time que foi derrotado ,pelos jara
guaenses na edição passada. "Eles
são favoritos, mas o fato de jogar
mos em casa equilibra as coisas a
nosso favor", acredita.

A etapa decisiva será disputa
da em sistema de tabela dirigida,
ou seja, as equipes conhecem

apenas os primeiros adversários

e conforme vão perdendo ou

vencendo se definem os con

frontos seguintes. "Isso possibili
ta que a final não seja antecipada
e ocorra somente no domingo",
informou Mueller. A decisão
está marcada para acontecer às
l1h30 de domingo.

"Em 2009 perdemos
um jogo na fase final e
acabamos em terceiro;
devido aos critérios de

,

desempate".
VIVIA",MARTINS, TItEINADORA

,
DA EQUJPE FEMININA , '

As garotas da Eli�n/FME já
estão em Chapecó, onde aconte- ,

ce o quadrangular final do Cata
rinense. Elas medem forças com

Joinville, São José e Chapecó. A
,

treinadoraVívíanMartins acredita
em um finalmais feliz do que o do
ano passado. "Em 2009 perdemos

,

um jogo na fase final e acabamos
em terceiro, devido aos critérios
de desempate, o que nos deu uma
maior motivação para este ano",
definiu. Elas entram em quadra
hoje, às 20h30, contra as donas
da casa. O sistema de disputa é o

mesmo do masculino.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI
�·"""-·;'!!!III!I'·WiK3ll,

·�i

" . Unimed/FM� tem o direito de sediar a final por ter vencido em 2009
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Dian foium dos jogadores que tiveram a chance de atuar com a ausência dos principais atletas

CAMPEO' ATO CATARINENSE

Malweeperde
• •

mais um Jogo
dentro de casa
Derrota para rival complica time
na briga pela vaga na semifinal
JARAGUÁ DO, SUL

Sem Tiago, leco, Falcão,
lenísio, Valdin e Neto ficou
dificil para a Malwee/Cimed
derrotar a Krona/Joinville
na noite de ontem.

A
partida válida pelo jogo
de ida das quartas de
final do turno do Esta
dual terminou em lxO

para os visitantes. A definição
da vaga para a semifinal do tur

no continua na próxima quarta
feira,8, no Ginásio da Univille.An
tes desse compromisso a equipe
enfrenta Umuarama amanhã, às

19h, fora de casa, pela Liga Futsal.
O clássico começou bastante

truncado, tanto que no fim do

primeiro tempo ambas equipes
haviam cometido cinco faltas
cada. O gol da Krona saiu com

Murilo, que de frente para o gol
não desperdiçou e fez' o único
tento da partida. Após conquis
tar a vantagem, os visitantes

marcaram sob pressão. AMalwee
tentou de todas as formas ir para

!

o intervalo com o empate, com
Chico, em uma jogada de costas

para o gol, e com Bruno Souza,
que não aproveitou um descuido
do goleiro Franklin.

Mas nem a pressão no se

gundo tempo e o domínio da
Malwee em quadra foram o

suficiente para empatar o jogo
na volta do intervalo. Sem seus

principais fínalízadores a equi
pe não conseguiu furar o blo

queio da Krona e saiu derrotada
em plena Arena Jaraguá, pelo'
segundo jogo seguido.

Fernando Ferretti disse estar

tranquilo quanto ao Catarinense,
uma vez que ainda tem todo o

returno pela frente e a priorida
de agora é a classificação na Liga.
"Aqui não tem disputa nenhuma.
O que não posso é me matar, se
temos uma decisão na sexta-fel

ra", alertou, referindo-se ao jogo
contra Umuarama.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodoPovo.com.br

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www.megacred.netCentro - Jaraguá do Sul f7it;. "

.

(Ao Lado do Bradesco) \!.(47l337D.1223 I 3370.1240

." Oquenãopossoéme
matar, se temos uma
decisão na sexta-feira'

FERNANDO FERRE"I, TÉCNICO "

I
. I

7a ETAPAVAI AGITARMASSARANDUBA NO FIM DE SEMANA

Copa Contestado chega na reta final
MASSARANDUBA

A Copa Contestado de Velo
cross chega a sua sétima etapa
e aterrissa na cidade de Massa
randuba nesse fim de semana.

A competição, que já passou
por São Bento do Sul) Papandu
va, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra
e Joinville, promete pegar fogo
na cidade do arroz. A disputa
reúne os melhores pilotos dá
modalidade dos estados do Pa-

'raná e Santa Catarina.
A briga pela. ponta deve

esquentar já que será à an

tepenúltima etapa da Copa
Contestado. Outro motivo

para bons pegas é a tradição
da cidade de Massaranduba
na realização de provas de
velocross, que reúne bom pú
blico e muitas disputas. Para
esta etapa, a novidade são as

mudanças na pista, com a reta

principal alongada, a pedido
dos próprios pilotos.

Luciano de Oliveira, o Boca,
Maysa Pianezer, Daniel Sch-

mitz e Leandro Massaia são os

pilotos da região que brigam
pelo pódio na etapa. A compe
tição passará ainda por Canoi
nhas e voltará a São Bento do
Sul na última etapa. A progra
mação inicia no sábado com

os treinos. No domingo, as ati
vidades começam às 9h e as

baterias oficiais acontecem a

partir das llh30. A Copa tem

a supervisão da Federação Ca
tarinense de Motociclismo e o

patrocínio da Ashima.

DIVULGAÇÃO

Circuito de Massaranduba terá algumas mudanças no traçado depois do pedido dos próprios pilotos
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PE TO B SllEI O

Palmeiras arranca
empate do líder
Grêmio vence e sai da zona de 'rebaixamento
DA REDAÇÃO
A 18ª rodada do
Campeonato Brasileiro
contou com fortes emoções
na noite de ontem.

Olíder
Fluminense empatou

em lxl com o Palmeiras e

agora soma 38 pontos na li
derança do Brasileirão, com

quatro pontos amais que o Corin

thians, que não joga nesta rodada.
O empate foi arrancado nos acrés

cimos, aos 48 minutos do segun
do tempo, com gol de Ewerthon.
Emerson marcou primeiro para o

Flu aos 15 minutos de jogo.
O Grêmio teve grandes' difi

culdades, mas conseguiu vencer o

Guarani por lxO. O resultado tirou
o clube gaúcho da zona de rebai
xamento e passou do 17° para o 16°

lugar, com 19 pontos. Jonas, aos 24
. minutos anotou o gol gaúcho.

Outra equipe que está na zona
da degola e venceu na noite de on
tem foi o Atlético-MG. A equipe
derrotou o Goiás fora de casa por
3xl, mesmo assim não saiu da si

tuação incômoda. Bernardo mar

cou para os donos da casa aos 5

minutos. Obina anotou aos 25 e 37
e Diego Souza, aos 28.

O Cruzeiro venceu o Flamen.:

go por lxO, com gol de Robert, na
estreia de Silas no comando rubro

negro. OMengo segue em situação
difícil na competição, na 14a posi
ção com 21 pontos.

DIVULGAÇÃO PHOTOCAMERA

Flu, de Conca, empatou o segundo jogo consecutivo e vê Timão encostar

Santos busca
revanche contra
,Avaí em casa
DA REDAÇÃO

A 18a rodada do Campeonato
Brasileiro termina nesta quinta
feira com a realização de duas

partidas; ambas às 21 horas e no

Estado de São Paulo. Em um des
te duelos, na Baixada Santista, o
Santos entra em campo de olho
nas primeiras colocações e dis

posto a se vingar do Avaí.
Com 27 pontos e um jogo a

menos que os rivais, o Peixe ainda
sonha com a "tríplice coroa" nesta

temporada após já ter conquista
do os títulos do Campeonato Pau
lista e da Copa do Brasil. Para isso,
.precisa dos três pontos sobre o

Avaí, ganhou o confronto pela fase
nacional da Copa Sul-Americana.

Já São Paulo e Atlético-GO
não brigam pelas primeiras co

locações do Brasileirão, mas têm
motivos de sobra para buscarem
os três pontos no Morumbi. Am
bos se encontram em situação
complicada na tabela de classifi
cação. O clube paulista, tentando
mostrar sinais de recuperação
após a eliminação nas semifinais
da Libertadores e a demissão do

técn�co Ricardo Gomes, quer fi
car bem longe da área de perigo.

Rolamentos � CTK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

I Peças para motores elétricos e motobombas

I �..•...I ,.,

Nanton
Comercial Ltda.

(47) 3376-3636 - 3376-0039

Rua Angelo Rubini, 12 - Sala 02 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se
E-mail: nantoncomercial@yahoo.com.brIMsn:nantonfiosdecobre@�otmail.com

(1 BflASllEIRCJ ..�". SÉ.RIE A
CLASSIFICAÇÃO 18"RODADA

ONTEM
Vitória OxO Internacional
Grêmio ixO Guarani
Prudente Oxl Botafogo
Goiás ix3 Atlético-MG
Cruzeiro ixO Flamengo
Atlético-PR 2xl Ceará
Rurninense ixl Palmeiras
HOJE
21h - Santós x Avaí

,3%
.

21h - São Paula x Atlético-GO

4% j;.. QUARTA-FEIRA(13jl0)
,

22h - Vasco x Carinthians

19"RODADA
SÁBADO
18h30 - Carinthians x Goiás
18h30 - Botafogo x Grêmio
18h30 - Ceará x Vasco
DOMINGO
16h - Flamengo x Santos
16h - Avaí x Atlético-PR
16h - Palmeiras x Cruzeiro
16h - Guarani x Fluminense
18h30 -Internacional x Prudente
18h30 - Atlético-GO x Vitória
18h30 - Atlético-MG x São Paulo

1!�íf"'''lfr;'''Zí6!:mi'I{QIP(�I!C"""'lfr'''1�blfif",. �"!�, ",,,IJ!j[1i!,�\,lif.:Iª�/iI#,�
GI�ssificados copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO,
CULTURA E LAZER DO MUNiCíPIO DE CORUPÁ.

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/10'

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa, visando a P_ermis-
'

são de uso, de espaço para exploração de copa e cozinha no Ginásio

Municipal de Esportes Willy Germano Gessner - Bairro João Tozini, lo
calizado na Rua José Pasqualini, 126 na cidade de Corupá-SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia

30/08/2010, às 09hOOmin ao dia 13/10/10 ..
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h30min do dia 13/10/10
TIPO: Maior Preço Unitário.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LlCITATÓRIO: No

endereço Prefeitura Municipal de' Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e

também no site Http://www.éorupa.sc.gov.br. Horário: Das 08h às 12hs
e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500.
Corupá, 30 de Agosto de 2010.

LORIANO ROGÉRIO COSTA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBllCAFEDERATNADOBRASIL-FSTADODE SANTACA11\RINA

Tabelionato do Mtmi.cípio eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecanO 1589 •Thlefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas,e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3.(três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentrodo prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 155992/2010 Sacado: 698 - IMAGEM IND. ECOMERCIODEGEWL Endereço: RUAGO\l. JORGE lACER
DA 100 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-390 Credor: OGANIZCONTABEIS REISGUMZ seUDAPortador: -

Espécie: DMI - N°TItulo: 9200071386 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 100,00 - Vencimento: 18/08/2010

Apontamento: 156002/2910 Sacado: ANDERSONRODRIGUES DEOLIVEIRA Endereço: RUACEL PROCOPIO GOMES
DEOLIVEIRA - JARAGUADO SUL-se - CEP: 89251-201 Credor: cruo BEN HURCOMERCIODE INFORMATICAUDA
Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 55/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 100,80 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156003/2010 Sacado:ANDERSON RODRIGUESDEOllVEI� Endereço: RUACEL PROCOPIO GOMES
DE OLIVEIRA - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89251-201 Credor:CEllO BENHURCOMERCIO DE INFORMATICAUDA
Portador: � Espécie: DMI - N°TItulo: 481/04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$169,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156015/2010 Sacado: EIl.O FORrECOMDEARIDEVFSf.IlDAME Endereço: RUAWAITERMARQUARDT
1060 - JARAGUÁDOSUL-se - CEP: 89259-700Credor:WERSACHEINDUSTRIAECOMEROODEaJNFECCOES IlDA Por
tador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 210164104 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 389,58 - Vencimento: 21/08/2010
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 156025/2010 Sacado: GUINZANI MODASUDAME Endereço: AVGETUI10VARGAS 26 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: GUTI1'S INDUSIRIA E COMERCIO DE CONFECCOES UDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 2602-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Vencimento: 28/07/2010

Apontamento: 156026/2010 Sacado: HEIlOWILMARDEMOURA Endereço: RUABERNARDO DORBUCH 921 - JARA
GUADO SUL-SC - CEP: 89256-100Credor:APUCARANALEATHER SA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 0100004802
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 527,80 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 155854/2010 Sacado:)EONI DE FATIMA DA SILVA Endereço: RUA PROFESSOR IRMAO GERALDINO
202 AP 03 - VIlA lAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-310 Credor: AYMORECREDITO FINANCIA.MEN1D E
INVESTIMENTO SA,Portador: - Espécie: Cf - N° TItulo: 20014759309 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.681,83 -

Vencimento: 04/11/2009

Apontamento: 155889/2010 Sacado: ROBERTO HERZER NETO Endereço: RUAMATIIIAS HEUSEL -ilHADAFIGUEI
RA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: BaGO RECAPADORA DE PNEUS UDA Portador: - Espécie: DMI
- N°TItulo: 10921-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 180,00 - Vencimento: 17/08/2010

Apontamento: 155993/2010 Sacado: ROBERTOHERZER NErO Endereço: RUAMATIIIAS HEUSEL -ilHADAFIGUEI
RA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-000 Credor: BaGO RECAPADORAD!l PNEUS UDA Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 10931-1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 184,87 - Vencimento: 18/08/2010

Apontamento: 156000/2010 Sacado: ROSANGElAVENERA Endereço: RUA DOMINGOS ROSA, S/N - PROXIMO ES
CaIA - BOAVISTA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: - Credor: NATAL BALSANEW Portador: - Espécie: NP - N° TItulo:
SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 450,00 - Vencimento: 1�/ 11 /2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------'-----------------------------------

Apontamento: 156072/2010 Sacado: SIMONE DOS SANTOS Endereço: RUA JOSE NARlDCH - SAO LUIS - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: SILMAQ S/A Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 7869*004 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 413,29 - Vencimento: 22/08/2010

Certifico, que.este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 02/09/2010.
Iaraguá do Sul (SC), 02 de setembro de 2010.

.

.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 11
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pnernandadosdep�o
NoVale do Itapocu, quatro pessoas foram presas ontem por determinação da Justiça
VALE DO ITAPOCU

A Polícia Militar e a Polícia
'Civil iniciaram ontem

operação lntegrada para
cumprir'mandados de prisão.

Aforça-tarefa
acontece em

todo o Estado e envolve
cerca de 300 policiais e

85 viaturas. Até às 16h,
foram cumpridos 97mandados de
prisão, 18 de busca e apreensão e

feitas 10 prisões em flagrante nas

51 cidadesmais populosas de San
ta Catarina onde as ações estão

sendo realizadas. Também foram

apreendidos 1,030 quilos de ma

conha e 10,5 gramas de crack, dois
revólveres e 25 munições.

NoVale do Itapocu foram cum

pridos ontem quatro mandados
de prisão, dois deles por falta. de

pagamento da pensão alimentícia
e os outros por roubo e tráfico de

drogas. Os acusados seriam leva
dos ao Presídio Regional ainda
durante à noite. Os locais onde as

prisões aconteceram não foram

divulgados para não prejudicar o
andamento das investigações.

No total, 15mandados de prisão
devem ser cumpridos em toda a

região até sábado, quando a ope
ração será encerrada. As determi

nações judiciais também incluem
.

uma acusação de' homicídio e

de desrespeito às regras de pro-
gressão de regime - que acontece

quando, por exemplo, o detento
usufrui o direito à saída temporá
ria e não volta à unidade prisional
no prazo estabelecido, passando a

ser considerado foragido da Justiça.
A expectativa da SSP (Secre

taria de Segurança Pública) era

'cumprir 200mandados de prisão
e de busca eapreensão até o final
do dia de ontem. Pelos menos 60
deles em Joinville e Blumenau,
30 em cada cidade. As operações'
integradas tiveram início em ju
lho e, desde então, 505 pessoas -

foram presas em todo o Estado.

• Daiane zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

OBJETIVO É fAClll'fAR SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA OS JÚRIS POPULARES

Fechada casa
"Jurado Voluntário" abre inscricões

�

Até dia 6 de outubro' es
tão abertas. as inscrições para
o Programa Jurado Voluntário,
promovido pelo Tribunal de Jus
tiça de Santa Catarina. O objetivo
da iniciativa é facilitar a compo
sição da lista anual de jurados
para participar dos Tribunais
do Júri, através do recrutamen

to de voluntários.
Por imposição legal, todas as

comarcas são obrigadas a formar

listas - que podem.variar de 80
a 1;5 mil nomes de um ano para
outro, dependendo do tamanho
da população da respectiva ci
dade. No Fórum de Guaramirim,
por exemplo, a lista de jurados
possui 80 nomes, sendo que a

mesma relação é utilizada há
mais de 15 anos. Segundo infor
mações da 2a Vara do município,
mesmo obrigados a comparecer
aos júris, amaioria dos sorteados

•

que promovia
não atend-e às intimações. ' jogo do bicho

As inscrições para participar
do projeto podem ser feitas atra- A Polícia Civil fechou na tar-

vés do link http://tjsc5.tj.sc.gov.. de ontem uma casa de jogo do
.

br/juradovoluntario. Os, interes- bicho no bairro Ilha da Figueira,
sados precisam atender alguns nas proximidades do Salão Vitó

requisitos, como: ser maior de ria. De acordo com o delegado
18 anos, não ter sido processado Weydson da Silva, foram en

criminalmente e ter boa conduta contradas seis máquinas eletrô
moral e social. A nova listagem nicas de apostas - semelhantes

entrará em vigor a partir do ano
a aparelhos de leitura de cartão

que vem.
de crédito -, blocos com apos-
tas e uma relação de bares que
oferecem os jogos ilegais. Uma
motocicleta, que seria utilizada

para o transporte do material,
. foi apreendida.

O dono da casa assinou termo
circunstanciado e vai responder
em liberdade pela contravenção e

também por desacato e desobedí
êncía, Segundo Silva, ele falou de
forma grosseira com os policiais.No Fórum de Guaramirim, lista de jurados possui 80 nomes, sendo que a mesma relação é utiliz�d.é! há 15,anos

Suspeitos presos durante
força-tarefa serão levados
ao Presídio Regional

Destaques do
dia de ontem

BRAÇO DO NORTE
Policiais civis e militares des

barataram uma quadrilha de trafi
cantes que agia na região. Quatro
pessoas foram presas. A polícia
apreendeu com o grupo cerca de
30 gramas de crack, um' revólver
calibre 32 e quatro munições;

CAPIVARI DE BAIXO
Policiais recapturaram Israei

da Silva Neves, vulgo Rael, fora-
-

gido da Penitenciária Sul. Ele foi

preso dormindo na casa de sua

mãe, no bairro Treze de Maio, em
Capivari de Baixo. Rael tinha sido
beneficiado com a saída temporá
ria de sete dias e, passado o prazo,
não retornou à unidade prisional.

DoiS casos de
incêndio em

terreno baldio
Os BombeirosVoluntários aten

deram dois iricêndios em mata na

tarde de .ontem. O primeiro fOI no
bairro Vila Lenzi, às 12h15, em um

terreno baldio ao lado de um pré
dio. A área atingida foi pequena,
mas algumas fagulhas entraram

em um dos apartamentos e chega
ram a derreter uma cortina.

A outraocorrência foi às 13h20,
na ruaWalterMarquardt, também
em um terreno baldio. O fogo
atingiu uma área de 600 metros

quadrados. Foram usados doismil
litros de água para apagar as cha
mas. A suspeita é que, nos dois ca
sos, o problema começou quando
alguém queimava lixo .

..

PROCURO
APARTAMENTO OU

CASA PARA ALUGAR,
no centro de Jaraguá
do Sul, direto com o

proprietário.
'

Tr: (47) 3346-2750
ou 9923-3390 ,

....
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Condições de pagamentos especiais validas para modelos específicos, consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou específicos de alguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 01109/2010 .• Ofertas válidas para Novo Go11.0 , com Juros 1,1 a.m., de entrada de 46% e taxas de TC não inclusas na parcela.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
www.autoelite.com.br Grupo Aul0 Elite 40 anos de credibilidade. Lider de vendas da região. BANCO\IOUCSWAGEN
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