
Gostinho
de revanche ._

Vitória sai
nafrent

Jogando em casa, o auriverde venceu o

Cruz de Malta por 3xl e pode perder até
por um gol de diferença no jogo de volta.

Página21
Malwee dá o troco e

vence a Intelli por 3x2,
resultado que garante a

equipe nas quartas de
final da Liga Futsal,

Página22
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Carione Pavanello (DEM) abre a série de entrevistas de O Correio do Povo com os candidatos a depu
tado estadual e federal da região. Em sua segunda disputa, Cacá se diz mais preparado e aposta em
uma campanha estadualizada para tentar conquistar uma das 40 vagas na Assembleia Legislativa.

TRAGÉDIA
Aposentado se afoga em riacho
Corpo de Oto Hafemamm, 52 anos, foi encontrado pelos
bombeiros no Ribeirão 13 de maio, em Massaranduba. Segundo
laudo do IML (Instituto Médico Legal), ele pode ter sofrido um
ataque cardíaco e caído no riacho. Página 23

SETE DE SETEMBRO
Dia de comemorar a independência
Desfiles cívicos começam a partir das 9h de hoje e acontecem
em Jaraguá do Sul, Schroeder, Corupá e Massaranduba. Na rua
Reinaldo Rau, espaço será tomado por grupos escolares,
fanfarras e sociedades de tiro. Página 10

Mudanças exigem
cuidado redobrado
Alterações na rua Procópio
Gomes pegaram muitos
motoristas de surpresa
ontem. Expectativa é de que
alterações sejam concluídas

hoje. Página 4

. .Coisas que toda a

mulher inteligente
precisa saber.

Página 12

UNIVE
TPM

Samae faz alerta
contra desperdício
Estiagem ainda não

compromete abastecimento
de água, mas sistemas
independentes podem ter

problemas caso situação se

prolongue. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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Morte de Artur Müller
Na semana de 25 de abril a IOde
maio de 1987, a página principal
do "O Correio do Povo" trazia uma
matéria especial lembrando os 30
anos do falecimento de ArturMüller.
Nascido em Blumenau, Artur veio
a Iaraguá em 1918, tornando-se
gerente e depois dono do periódico.

o ,MARGO ZERO
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Os experimentos
de Marie Curie

Maria Sklodowska nasceu em Varsóvia,
no dia 7 de novembro de 1867. Ela só dei
xaria a Polônia durante sua juventude, por
ter se envolvido. com uma organização de
estudantes que tinha o objetivo de "mudar
a ciência". Primeiro, Maria foi para a Cracó
via. Em 1881, ela se muda para Paris, onde
termina seus estudos - na Sorbonne, obteve
licenciatura em física e emmatemática.

Em 1894, Maria conhece o professor
Pierre Curie, com quem se casaria um ano

depois. O casamento é o motivo pelo qual
precisou mudar de nome - agora, era co

nhecida comoMarie Curie.
Dois anos depois, o casal começaria a

estudar as radiações emitidas pelos sais de
urânio, juntamente com o cientista Henri

Becquerel. O resultado das experiências
seria o Prêmio Nobel de Física, em 1903.
Oito anos depois, Marie conquistaria o

mesmo prêmio na área química, em vir
tude da descoberta dos elementos rádio e

polônio, A polonesa foi a primeira pessoa a

ser agraciada com o prêmio duas vezes.

jlffl
r
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Marie Curie foi a primeira pessoa a ganhar duas vezes o Prêmio Nobel

PELO MUNDO

18

Regras de Queensburry
Nestemesmo dia, em 1892, são intro

duzidas no boxe as chamadas "regras de
Quéensburry', que se tornaram a base
do pugilismomoderno. As novas regras,

-

que incluíam a obrigatoriedade do uso

de luvas, passaram a valer oficialmente
a partir da luta pelo título mundial dos

pesos-pesados entre os norte-americanos
John Sullivan e James Corbett.

1

Primeira transmissão
��

Jango na presidência
No dia 7 de setembro de 1961, João

Goulart toma posse na presidência
depois da renúncia de Iânio Quadros.
Em seu governo, a economia continua
com uma inflação alta, e o Plano Trie
nal é lançado para solucionar os pro
blemas estruturais do país. A medida,
que previa reformas de base, não foi

aprovada pelos congressistas,

, ,

Segundo historiadores, o Marco Zero (ou ponto de referência) é o marco tridimensional do
.
centro domunicípio, a partir de onde é possível localizar sua-latitude, longi�llde. e alfítude..
Ele é instituído pelo IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e Estatística), em paré��ia com o

ConselhoNacional deGeografia, Em Jaraguá do Sul, o Marco Zero está localizado na praça
Ãngelo Píazera desde 1941. De acordo com registros do Arquivo Histórico Municipal, por
volta de 1947, o marco constituía-se de um bloco de concreto de 50 cm de altura, deforam
semipiramidal e com umaminúscula moeda incrustada em cima, riscada em forma de
cruz. Desde 2003, o marco conta com um-novo Visual.

No dia 7 de setembro de 1822, o re

gente do Brasil, Dom Pedro, proclama a

independência. O fato, porém, não foi
um ato isolado - ele integrou o proces
so de crise do sistema colonial, inicia
do com as revoltas de emancipação do
final do século 18. A independência foi

apenas política, não alterando a reali
dade sócioeconômica.

O processo de independência come

çou efetivamente a partir de 15 de julho de

1799; quando D. João tomou-se o Príncipe ,

Regente de Portugal. Com á influência cres- .�!
cente de Napoleão Bonaparte na Europa, a �
transferência da Corte Portuguesa para o

Brasil começa a ser considerada cerca de
dois anos depois. Por volta de 1807, a Fran

ça invadiria Portugal e no dia 29 de novem
bro começa a viagem da família real para o
Brasil, que troca as funções de colônia pe
las demetrópole.

O passo seguinte em direção à inde

pendência foi a eclosão da Revolução
Liberal do Porto, em 1820. A intenção era

forçar o regresso de D. João VI a Portugal.
As notícias chegam ao Rio de Janeiro e os

contestadores vencem, fazendo o sobe-
rano retornar a seu país, deixando como

príncipe regente no Brasil o seu primogê-
nito, D. Pedro de Alcântara. .

Na ocasião, os direitos concedidos ao

Brasil são rescindidos pelas cortes. O filho
de D. João VI se. alinha ao descontenta- .

menta brasileiro provocado pelas medidas
portuguesas. Muito popular entre o povo
brasileiro, o português lutaria pela índe
pendência do país para desagrado da fa
milia real portuguesa, que reconheceria a

autonomia brasileira apenas em 1825.

No dia 7 de setembro de 1922, a in
dependência do Brasil é comemorada
com a primeira transmissão radiofôni -

.

ca ouvida no país. O evento aconteceu

durante a Exposição Internacional do
Centenário da Independência, que foi
realizado no Rio de Janeiro. A primei
ra transmissão feita havia ocorrido em

1893, pelo padre Roberto Landell,

A folha de alumínio
Em 1886, o engenheiro estadunidense CharlesMartin
Hall ficou conhecido por suamaior invenção: a folha
de alumínio, ummétodo mais econômico'para a
produção desse tipo de material. O alumínio tornou
se o primeiro metal a ser usado maciçamente desde
a descoberta do ferro, na.pré-história.

ARQUIVO OCP
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PONTO DE VISTA

QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁBADO
OAB deJaraguá

do Sul
Fernando Rizzolo

, Advogado,
Jorge Brognoli, DurvalMarcatto,

-

economista presidente daAcijs

A realidade construída
mesma, sem a interferência dos deuses".

O leitor ocasional pode se sentir incomodado por
estas afirmações. Entretanto, se aprofundar o tema,
poderá verificar que, nos livros de Introdução à Filo
sofia, os nomes e ciência aplicada dos antigos jônicos
dificilmente são mencionados neles. Não por acaso
aqueles que rejeitam os deuses tendem a serem es

quecidos. O desequilíbrio e o pavor que desperta
tentar questionar as crenças estabelecidas faz com

que desprezemos a memória desses céticos, muito
menos as suas ideias. Seguramente houve, na histó
ria da humanidade, muitos pensadores que ousaram

explicar o mundo através do méto
do científico, em termos de maté
ria e energia, tentando disseminar
seus conhecimentos em diferentes
culturas. Em contrapartida, tam

bém foram combatidos ao extremo
e eliminadospor padres e filósofos

empenhados em reafirmar a sabe
doria convencional, secularizan
do-a. Às vezes me pergunto o que
pode acontecer com um professor
de sociologia que tenta descrimi
nalizar o método científico. Que
brar o pensamento linear trazido
da escola para a universidade, e

transformá-lo numa alternativa
transversal, pode-gerar desconforto

nos acadêmicos pré-formados num mundo cultural
onde predomina o pensamento político hierarqui
zado. As culturas que não enfrentam desafios desco
nhecidos, nas quais as mudanças fundamentais não
são importantes, toda ideia nova não precisa ser es

timulada. Nesse caso, o pensamento torna-se rígido;
qualquer pretensa heresia pode ser declarada perigo
sa; podendo ser imposta, por sinal, uma vasta gama
de sanções contra ideias não permitidas. Tudo isso
sem causar dano à sociedade, apenas ao transgressor.
É possível o reconhecimento daqueles que, em vez de .

acompanhar docilmente os dogmas estabelecidos,
.

tentam desvendar a importância do universo social e
físico? Qual seria o inconveniente em aceitar que tal
dimensão dogmática não passa de uma mera cons

trução social da realidade, de modo a permitir ao ser

humano libertar-se das superstições culturais?

Por
que as pessoas têm tanta dificuldade em

reconhecer a ciência como um método para
entender a realidade? É possível que o serhu
mano, imerso no mundo do cotidiano, sinta

medo de seus aspectos inquietantes? Ou apenas
porque a ciência questiona dogmas religiosos se

dimentados no inconsciente da sociedade? Ainda

hoje, apesar da nossa espécie ter percorrido uma

trajetória histórica de 100 milhões de anos, existe
uma clara hostilidade contra os avanços da ciência.
Não da tecnologia aplicada, aquela que faz parte
do dia a dia, senão da ciência que afirma que são as

leis e as forças daNatureza, e não os
deuses, os responsáveis pela ordem
é até pela existência do universo.

Podemos observar que a ciên
cia trabalhou silenciosamente, à

margem das crenças estabelecidas
como mecanismos de controle so

cial, avançando passo a passo na

consecução de seus óbvios triunfos e

benefícios, mas sempre fora da cor

rente principal do desenvolvimento
humano. Os chineses inventaram a

pólvora, os foguetes, o tipo móvel, a
bússola magnética e o sismógrafo.
Os indianos inventaram o zero, que
significou o primeiro passo para a

aritmética e seus resultados quanti
tativos. No mundo pré-colombiano, os astecas desen
volveram um calendário mais preciso que o dos euro

peus. Isso lhespermitiupredizercom exatidão aposição
dos planetas no firmamento. Mas foi da Grécia antiga
que surgiu o método da ciência cética, experimental e
investigativa. Qual foi a origem dessa descoberta?

Ela pertence a um fator cultural específico, que
foi a assembleia, na qual, segundo Lucrécio, os ho
mens aprenderam "pela primeira vez a persua
dir uns aos, outros por meio do debate racional".
Por outro lado, a economia marítima permitia a

ampliação do conhecimento além da cultura local,
assim como um mundo extenso no qual se colhiam
novas formas de observar a realidade. O jônico Lucré
cio resumia seus pensamentos da seguinte maneira:
I'A natureza livre e desembaraçada de seus senhores

arrogantes é vista agindo espontaneamente por si

"
É possível o

reconhecimento
daqueles que, em
vez de acompanhar

docilmente os dogmas
estabelecidos,

tentam desvendar
a lmportâncla do
universo social

e físico?

"
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IMAGEM DO DIA

Aorquestra
Filarmônica Scar Jaraguá do Sul encantou

.

o público do Teatro Municipal de Pomerodeno fim de
semana. O concerto, com regência do maestro Daniel

Bortholossi, faz parte do Circuito Catarinense de Orquestras.

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

* telefone (* não serão publicados).

DEPUTADO FEDERAL

t:!!!!j2570

DAN NTE

Brüderthal realiza
jantar no sábado

A Sociedade Catarinense de Brüderthal

promove no próximo sábado, dia 11,' um
:lelicioso Jantar Dançante, a partir das 20h.
t\pós acontece o baile, às 22h, com anima

ção da banda Musical Germânica -.O jantar
� o baile custam R$ 17,50 (por pessoa) e

)s ingressos são limitados. Vendas anteci

nadas no posto Maiochi, Supermercado
Martini e panificadora Avaí. Informações
� reservas no (47) 3373-0242 ou 9139-0272.

FERIADO
. Soirée na Sociedade

Hansa Humboldt
A Sociedade Esportiva e Recreativa

Hansa Humboldt, localizada no Centro de

Corupá, promove hoje uma Soirée, com
início às 19h. Animação será por conta do

Grupo Doce Pecado, de Passo Fundo. In

gressos antecipados a R$ 10, ná hora R$ 15.

Já na quarta-feira, dia 8, a Sociedade reali
za uma Tarde da Saudade, para pessoas a

partir de 40 anos, com início às 14h. pelos
telefones (47) 3375-1957 ou (47) 3375-2500.

IR/4BAlBO

Prefeitura convoca
aprovados em concurso
A Prefeitura de Jaraguá do Sul pede o

comparecimento de Sérgio Luis Soares, Pa
trick Brok Ritter Pereira, Ruberley Urbano
da Silva, Rudi Schneider eVera LuciaTeixei
ra até dia 20 de setembro de 2010 naDivisão
de Recursos Humanos. O comparecimento
é solicitado para tratar de assunto referente'
à contratação através do Concurso Público
02/2007� Na impossibilidade da presença,
comunicar no (47) 2106-8063.

COMP IçA0
Shopping promove
torneio de dominó

O Shopping Breithaupt realiza no dia 18
de setembro um torneio de dominó com a

participação de jogadores de várias regiões.
O evento distribuirá R$ 6mil em premiação
em dinheiro, troféus e medalhas. As inscri

ções podem ser feitas naadmínístração do

Shopping ou diretamente com o organiza
dor da competição, Luiz Sato, no valor de
R$ 60 por dupla. Informações pelos telefo
nes (47) 3275-1122 e 9959-8334.
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Trecho emmão-única naProcópio
Mudanças foram feitas durante ofim de semana, mas motoristas ainda se perdem
JARAGUÁ DO SUL

Quem aproveitou o

prolongamento do
feriado longe de Jaraguá
do Sul deve ficar atento
ao retornar.

sso porque, quando voltar a cir
cular pelas ruas do município
vai encontrar algumas modifi

cações no trânsito..Desde o fim
de semana, por exemplo, os moto
ristas que seguem pelaRua 25 de Ju
lho, no BairroVilaNova, não podem
mais entrar na Procópio Gomes de
Oliveira sem antes fazer um contor

no, Eles são obrigados a continuar

pela José Theodoro Ribeiro, entrar
na Sérgio Sabel e, consequente
mente, acessar aRinaldo Bago para,
então, chegar à via pretendida. O
mesmo ocorre com aqueles que
descem . a estrada Domingos da

Nova, no BoaVista.
As alterações, segundo José

Schmitt, da Prefeitura, estão fina
lizadas. Porém, elas ainda causam

confusão. Conforme Sérgio Peters,
funcionário de um posto insta
lado na esquina daquelas ruas, a

maioria dos condutores não sabe
como proceder no local. CISe não
conscientizarem o povo, isso vai
dar problema. Falta um policial
par� controlar", comenta, Desde

sábado, quando houve a alteração,
ele perdeu as contas de quantos ve
ículos não respeitaram a sinalização

JARAGUÁ DO SUL
OS dias de chuva escassa que

invadiram o mês de agosto e este

início de setembro ainda não com
prometeram o abastecimento em

Jaraguá do Sul. Por enquanto, se

gundo Nelson Klitzke, diretor do
Samae (Serviço Autônomo de Água
e Esgoto), os reservatórios apresen
tam nível normal, apesar da estia-

.

gem provocada pelo fenômeno La
Nifía. Ele resfria o Oceano Pacífico
e muda a circulação atmosférica,
consequentemente, também dimi
nui o volume de precipitações em,
SantaCatarina.

Mesmo com a previsão de uma

primavera mais seca no Estado,
Klitzke não acredita que a autarquia
seja obrigada a interromper o for-.
necimento. CIO nosso Rio Itapocu
nunca nos deixou namão", comen-

e seguiram na contramão. Junto de

pneus, a Gerência de Trânsito ain
da colocou três placas indicando o

novo sentido obrigatório.

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

Turma2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 10x de R$25,OO

o investimento em açijP;, é de nsco e rentabilidade passada não é
gmantia de rentabilidade futl,lra. Na malização de operações com
perivaJivos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
11l1/oo,:tldnc:

SINALEIROS

Além das modificações na Rua

Procópio Gomes de Oliveira, a ad

ministração pública municipal
também concluiu. a instalação três
semáforos no domingo que passou.
Eles já entrarani em funcionamen
to. Um' está na Rua Roberto Zie

mann, no bairro Czerniewicz, e os

outros dois naManoel Francisco da
Costa, noVieira e João Pessoa.

Ao longo desta semana, um

sinaleiro deve ser implantado no

cruzamento das vias Domingos
Sanson e Bernardo Dombusch,
no Baependi. A medida, de acor

do f�om José Schmitt, gerente de

Trânsito, vem sendo solicitada

pela população. "Ele não vai pre
judicar a fluidez porque sincroni
zamos todos os sinais", avisa.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

[ATENÇÃO)
,

ESQUERDA
LIVRE

..

--

Atenção, condutores: semáforos funcionam em alerta e servem apenas para regular trânsito de pedestres

ABASTECIMENTO DE ÁGUA PERMANECE NORMAL NOMUNiCípIO

Falta de chuva ainda não prejudica
ta. Porém, áreas com captação inde
pendente, como as localidades de

Águas Claras, Krause e Santa Luzia,
podem registrar problemas pontu-

.

ais caso a situação se agrave.
Mais do que a falta momentâ

nea de chuva, preocupa o consumo
excessivo verificado no verão. Con
forme o responsável pelo Samae, a

ARQUIVOOCP

construção da ETA-:Sul (Estação de
Tratamento) do Garibaldi não ter

minará até dezembro e, por isso, há
chances de desabastecimento em

períodos de calor intenso devido ao
rotineiro desperdício. "Indicamos
às pessoas economia" enfatiza. Ou
tro conselho é a colocação de caixa
dágua em todas as residências.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

...�--��--�_._ '�_'._-_ .. , .._---.

Owidade
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Em vez de lavar vidraças com mangueira, correto é usar balde
.fo." \ ",If _! ,.

" 40::;
� • • ,
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Carolina Tomaselli
ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

I.

plenário da Assembleia Legislativa aprovou
um projeto oriundo do Tribunal de Jus
tiça que cria varas e juizados especiais

..... e transforma cargos da magistratura na

estrutura do Poder Judiciário. A comarca de

Jaraguá do Sul é contemplada com um juiza
do especial, que julga causas consideradas de
menor complexidade pela legislação. Hoje são
três juizados na comarca.

Balneário Camboriú, Chapecó, Criciúma,
Itajaí, São José e Tubarão, Araranguá, Palhoça
e Rio do Sul são outras cidades que tem am-

pliada a estrutura do Judiciário. Além de um

juizado' especial, Joinville também recebe
duas novas varas, e os respectivos cargos de

juiz de Direito .

Na-mesma sessão, na última quinta-feira,
os deputados aprovaram três projetos de lei

complementar de iniciativa do Ministério
Público Estadual. Uma das propostas prevê a

criação de cinco Promotorias de Justiça, uma
delas também para a comarca de Iaraguá do
Sul. Cada promotoria contará com um pro
motor de Justiça.

DIVULGAÇÃO

Considerando o potencial econormco dos
bairros Nereu Ramos, Ribeirão Cavalo, Braço Ri
beirão Cavalo, Santo Antônio, Tifa Monos e Ribei

"

rão Grande do Norte, o WIS�ml�ijri5raln�
.

(lffJ.IDS», à direita, solicitou a instalação de um

PAC (Posto de Atendimento ao Cooperado) da
Blucred (Cooperativa de Economia de Crédito)
para a região. O pedido foi feito na,última semana,
em reunião com o gerente Sérgio Nardi e o supe
rintendente de negócios da Blucred, Vagnet Car
valho. Segundo ele, será realizado um estudo de
viabilidade econômica para a instalação do posto.

DIVULGAÇÃO

'�drs:.b8ir tlrDiifí!S (Pf{J lembrou dos tem

pos de diretor de Obras do Samae e acompa
nhou, na última semana, as obras de ampliação
da rede de abastecimento de água nos bairros .

Rau e Estrada Nova. O saneamento básico é uma
das bandeiras de Dico, para quem investimentos

. deste porte devem ser mais frequentes, pois me
lhoram a vida da população. "O abastecimento
de água eficiente é uma necessidade", comentou.

ARQUIVOOCP

O�ato,adqt��Dif�jaai'eo(PP)
quer levar para todo o Estado a lei antifumo, promulga- .

da em três cidades no Vale do Itapocu - Iaraguã do Sul,
Guaramirim e Massaranduba. A favor da iniciativa, Die
ter anuncia que, se eleito, vai protocolar na Assembleia
Legislativa a proposta de proibir o consumo de cigarros
�m ambientes públicos e privados de uso coletivo.

PIERO RAGAZZI
.

FAlA Aí!
São candidaturas

que vão diluir nosso
colégio eleitoral.

tg.'fiEiTad1[(f.'fMIl.G� ou �ff. i.
!KIIk'{/H/J;Mi!fJ1fI. JÚ/SW,'im. ftMfA r.tJIS!�
MJinUlJ DGS(D�rJmg,J,i "t!5A

rtfBJilJJ�r.JmlfESn;J!Ji1f.l. n�R!fSJg
�IÍÁd,nl1Ai ,]gA�.tf.1f!.HJ[5! fU!JSfHii

JONAS LEMOS CAMPOS/ALESC

Na visita a Navegantes, no sábado, o candidato à Presidência José
Serra (PSDB) tratou de agradecer o empenho de Paulo Bornhausen,
abaixo à esquerda, líder do Democratas na Câmara Federal, pela
campanha que vem realizando em favor do tucano, "Bornhausen tem
estado tão afinado, tão solidário e combativo ao nosso lado", disse
Serra. O líder-do DEM é um dos oposicionistas mais críticos ao go
verno federal.Ievantando denúncias e líder da campanha que extin
guiu a cobrança do imposto Xô CPME Ainda em Santa Catarina; Serra
falou sobre sua intenção de acabar discrepância entra o repasse de

imposto catarinense para a União e o que retorna ao Estado. "Santa
Catarina terá um amigo no governo federal", declarou .

Vereador Jean Leutprecht (PC do B) encaminhou à prefeita Ce
cília Konell (DEM) indicação para que se faça um estudo visando à

implantação de corredores de ônibus na cidade. Justifica o pedido
considerando o crescimento populacional e da frota de veículos que,
para ele, exigemmedidas efetivas. A exemplo de Joinville, Leutprecht
sugeriu que sejam criadas pistas nas principais avenidas para os ôni
bus, tornando o transporte coletivo um serviço mais rápido e eficien
te. "Infelizmente, o estacionamento vai ter de ser preterido, mas este é
um preço do progresso. Não podemos fugir desta situação", declarou.
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CHARGE EDfTORIAL

Eleicões
�KAKA.'/ VOO VOíAR

�M VOG6/ .

, O
_.... entro da missão de contribuir com o

desenvolvimento político, social, cul
tural e econômico do Vale do Itapocu,

....., O Correio do Povo publica a partir de
hoje uma série de entrevistas com os candida
tos a deputado estadual e federal da região. O
objetivo é mostrar as propostas e de que forma
elas devem auxiliar no crescimento de Jaraguá
do Sul e municípios vizinhos.

Para ajudar o eleitor na ta

refa de decidir o voto, O Cor
reio abre espaço para todos os

candidatos a deputado estadu

al,' sendo que os quatro mais
bem colocados nas pesquisas
de intenção de votos terão es

paço privilegiado. Os quatro
candidatos' a deputado federal
também irão expor suas ideias,
sendo que os dois mais bem
colocados nas pesquisas terão

espaço'maior.
É inegável a necessidade de a região voltar a

ter representatividade na Assembleia Legislativa
e'na Câmara dos Deputados para que iniciativas
nas diversas áreas possam sair do papeL OVale do

Itapocu é responsável pela produção de 8% do PIB
'(Produto Interno Bruto) catarinense, mas a gera
ção de riquezas não retorna emmelhorias names
ma proporção dos impostos que se arrecada.

Exemplo disso é a si,tuação da segurança

pública: além da falta de vagas no presídio, que
abriga 320 detentos em um espaço onde cabem

apenas 76, também sofremos com o pouco efe
tivo na Polícia Militar e na Polícia Civil. Da mes
ma forma, há muita coisa 'a ser melhorada na

área esportiva. Patrimônio histórico do muni

cípio, o ginásio Arthur Müller corre o risco de
ser demolido para dar lugar ao novo terminal
urbano. E, mesmo que a demolição não acon

teça, a unidade sofre com o

abandono e a falta de atenção
por parte dos governantes.

Além disso, enfrentamos

problemas sérios na mobilida
de urbana. A previsão é de que
as ruas ficarão intransitáveis
dentro de poucos anos, uma

vez que a frota já ultrapassou
os 84 mil veículos. As áreas de

saúde, cultura e educação tam
bém dependem de mais inves-
timentos. Afinal, a cidade cres

ce e estes serviços precisam ser ampliados para
atender à demanda.

A responsabilidade pelo que será ou deixará
de ser feito na região nos próximos quatro anos

não é somente de quem for eleito, mas também
dos eleitores. Por isso, é preciso avaliar quem é
o melhor candidato e quais as melhores ideias

para que todos os cidadãos tenham umamelhor

qualidade de vida.

",.---
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DOLEfTOR

Diretório Central
dos Estúdantes

DOLEfTOR

Servico voluntário
'�

, "

-

DCE (Diretório Central dos
Estudantes) do Centro Uni
versitário Jaraguá do Sul

...... (Unerj /PUC-PR) informa
a todos que a acadêmica Marjo
ríe M. Socrepa, juntamente com

os demais mem

bros de sua chapa,
renunciaram a ad

ministração do re

ferido órgão, sendo

que 31 de agosto,
às 18h45, em As
sembleia Geral dos
'Estudantes, diante
da concordância de
todos os estudantes

'

presentes, a chapa
formada pelo aca

dêmico do curso de Direito, Luís
Fernando Almeida (secretário do
Rotaract Club de Iaraguã do Sul e

vice-presidente da Ajapra - Asso

ciação Jaraguaense Protetora dos
Animais), assumiu a presidência
do Diretório.

A nova chapa é formada pelos
acadêmicos: Luís FernandoAlmei
da (Presidente), Marco Antônio

Piva (Diretor de 'Finanças e Patri

mônio), Rodrigo Carvalho Müller
(Diretor de Comunicação, Orga
nização e Imprensa), VagnerAnto-.
nio T. Romano (Diretor de Integra
ção Estudantil, Esporte, Cultura

e Lazer), Giovane
Machado (Diretoria
de Formação Polí
tica' Eventos e Mo
vimentos Sociais)
e EderIey MarIon
Fulik (Diretoria de
Assistência, Pesqui
sa e Extensão e Mo
vimentos Sociais).

O DCE informa
ainda que trabalhará
em prol dos acadê

, micos, bem como na elaboração
de projetos, seminários e eventos,
paramovimentar o meio estudan
til, o qual encontra-se opaco na

presente data.
Aproveitando a oportunidade,

,

deixamos nosso e-mail para dúvi- ,

das e sugestões: dce@unerj.br.

�.... emos muitos e vários tipos de proble
mas a solucionar no mundo inteiro:

crianças abandonadas, órfãos, defi
cientes, fome, miséria, desigualdade

social, idosos sem assistências, depressão, es
tresse, prevenção ao suicídio,
degradação ambiental, vítimas
de violência, dependentes de

drogas, ex-presos, exploração
de crianças na prostituição,
lixo, falta de saneamento bási
co, sistema educacional inade

quado, entre outros.
Correlacionada a esses pro

blemas, uma inversão de valores
se apresenta na sociedade atual:
a família está em crise, a ideali
zação cultural do dinheiro, do
lucro e do sucesso econômico,
a escolarização é uma questão
secundária para opoder públi
co, o trabalho não é visto como um valor cultu
ral' apenas como um meio de garantir sobrevi
vência. O "ter" é mais importante que o "ser", o
que mostra que vivemos em uma sociedade de

aparências; na qual o modelo de autoestima é
baseado no referencial externo, vinculando o cres

cimento pessoal ao "ter" elementos como aparên
cia, dinheiro, status, poder e vantagens.

Todos nós somos responsáveis por ummun

do mais humano, justo e solidá
rio, menos desigual e com mais

oportunidade para todos.
Por meio do estímulo ao ser

viço voluntário, a sociedade ga
nha uma melhoria do nível de

formação, desenvolve lideran

ças, estimula a solução de pro
blemas para as necessidades das
comunidades, articula e amadu
rece a sociedade civil e constrói a
cidadania com base na coopera
ção' solidariedade e compromis
so. Muitos podem achar que isso

-

tudo é um sonho distante, mas
não é impossível. Para participar

é sõ dar o primeiro passo!

"
"o DCE informa

que trabalhará
em prol dos

acadêmicos, bem
como na elaboração

de projetos,
seminários e
eventos.

Todos nós somos

responsáveis '

por ummundo
mais humano,
justo e solidário,
menos desiguat

", e com mais
. oportunidade
para todos.

"

, Oscar LuizMaba, presidente do Gavi
(Grupo deApoio a Vida) - Mantenedora

,

doCWdeJaraguá do Sul

Luís FernandoAlmeida,
,

'

presidente DCE Unerj/PUC-PR
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Aula sobrevoto
vira lição de
cidadania
Alunos vivencíam processo eleitoral
e aprendem noções de democracia
JARAGUÁ DO SUL

As eleições são somente
no próximo dia 3, mas
para os alunos do Colégio
Evangélico Jaraguá
acontecem ainda este
mês, no dia 27.

--o clima de campanha
eleitoral já se espalhou
pelas salas de aula, onde

..... os alunos discutem pro
postas, analisam discursos e de
batem sobre a função de cada

cargo: É que o psicólogo e profes
sor da disciplina de. Orientação
Vocacional, Vinicius Poerchke de
Almeida, resõlveu repassar aos

estudantes noções de cidadadia
e ética através de um projeto di
ferente. "Eu queria que eles expe
rimentassem a sensação de votar
e de ser votado. Dividi as salas
dos segundos anos em equipes
e eles lançaram seus próprios
candidatos. Quero que eles en

tendam o que faz cada cargo e

na avaliação, vou levar em conta

também questões como oratória,
linguagem e a postura", explica.

O resultado foi uma turma en

volvida e mais consciente. "Um
candidato deve falar com firmeza,
passar confiança e responsabili-

dade. Antes de votar, eu quero co

nhecer muito bem os anteceden
tes de cada um", comenta Larissa

Jarschel, 16 anos, que no projeto,
disputa a vaga de presidente. "Eu
tenho essa vontade de mudar as

coisas. Acredito que a saúde é a

principal necessidade do país. Eu
melhoraria a saúde, a educação e

a renda das famílias", acrescenta.

Já Barbara Fendrich, 16 anos,

aproveita o trabalho para ensaiar
sua primeira experiência como

eleitora. Ela já possui título de elei

tor, e neste ano, votará pela pri
meira vez. "Fiquei ainda commais
vontade de participar. É uma res

ponsabilidade muito grande. Vou
analisar o passado, o partido e as

ideias de cada candidato", revela.
Antes do dia estipulado para

a simulação da eleição, dia 27, os
alunos ainda produzirão audios
e vídeos para a campanha eleito
ral e um debate onde os candida
tos apresentarão suas propostas.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS PIERO.RAGAZZI

"Eleprecisa estar no cargo pelo
amor que tempela sociedade.Não
pode estarali paraganharumbom
salário ou só pelo estatus".

SHAYLA TAlITA MORETTI, is ANOS

"Eu precisaria primeiro conhecer
o passado dele, o que ele vai fazer
e quais as propostas que defende.
Te� que ter também simpatia".

EDUARDO lANGE RECH, 1 S ANOS

• I

"Tem que ter boas propostas. Ele
deve buscar benefícios para a
saúde, na educação, trânsito e ter

umaboahistória de vida".

"Tem que ter propostas e postura.
O candidato deve transmitir

confiança. E isso a gente percebe
no jeito que ele fala".

"Boas propostas,mas o passado
dele também contamuito.
Tem que ser uma pessoa que
sempre fez o bem".

.

GUILHERME ZAKALUSNY, 16 ANOS FELIPE PARADYNSKI, 16 ANOS RENAN VENFRAMIN, 17 ANOS
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E TREVISTA
,

'
-

"Estou respeitando o eleitor de
Jaraguá, não estou de sacanagem"
CarionePavanello apostana estadualização do nom� para alcançar uma vagá naAlesc

".,:,�: ,_._,:,'" ,_.f '.,'.' ".", ',.'_' -: "':)':"'/' i"� , ;."", .. "'/ "}�.�''_''
• Casamento gay

• Ab.orto

o Correio do Povo: Depois de
três anos emeio naFesporte, o que
motiva o senhor a voltar para uma

-

disputa a deputado estadual?
Carione Pavanello: Na eleição

passada, eu vi a'possibilidade de
o meu nome crescer, podendo es

tadualizá-Io como presidente da

Fesporte. Investi nisso. Não par
_ ticipei das eleições de 2008 como

candidato a prefeito. Estou pre-
-

parado para estas eleições. Como
vereador por três mandatos, vejo
a política como uma forma de

ajudar as pessoas. Chegou a hora
de ajudar na Assembleia.

OCP: Quais as suas principais

.

Ülle,."1I111II!�UETAS

,

Quer aprender
l bateria grátis?

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

propostas para essas eleições? da cidade, que atendem todos os

CACÁ: Temos seis eixos para pacientes da região. Mas é preci
trabalhar: saúde, educação, es- so uma atenção maior com as es

porte, segurança pública, mobi- truturas nas outras cidades. Se os

lidade urbana e agricultura. Mas hospitais funcionarem emMassa
eu não posso ter um deles como ' randuba e Corupá, por exemplo,
prioridade máxima. Porque para diminui a demanda no São José

�
-

uma parte do eleitorado, o mais e no Iaraguá, que devem receber

importante é a saúde, para outros, apenas os casos mais complexos
a mobilidade urbana. As propos- da região. Escola em tempo in
tas precisam de equilíbrio para tegral é o caminho na educação.
serem todas contempladas. Nós estamos perdendo os jovens

para a droga. Eles têm que estar

estudando, fazendo atividades
culturais, esportivas e de lazer, e

os pais ficam mais tranquilos. O
ensino médio precisamudar tam
bém' dar um rumo para os estu-

OCP: E o que é preciso fazer
nesses seis eixos em Jaraguá do
Sul eVale do Itapocu?

CACÁ: Na saúde, precisamos
investir pesado nos dois hospitais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"
Se os hospitais
funcionarem em

Massaranduba
e Corupá, por

exemplo, diminui
a demanda no São
José e 'no Jaraguá.

"

dantes, ele precisa ser profissio- bilidade urbana e agricultura? falta de incentivos. Fomentar a é diferente, apresidência da Fes- federal de outra região. Eu fechei
nalizante. É necessário para qU,e CACÁ: Jaraguá do Sul não tem agricultura familiar é o básico. porte tem visibilidade. Eu tenho com o Ivo, que também é daqui.
o jovem, ao terminar o segundo vez e voz no governo estadu- apoio em mais de 100 cidades.
grau, tenha uma profissão, saiba al. Estamos há oito anos para OCP: E como está a campa- OCP: Como avalia as campa-
fazer alguma coisa. inaugurar a Delegacia da Mu- nha nas ruas? O candidato anda OCP: E a dobradinha com, nhas estadual e nacional?

Também sou a favor da priva- lher, precisamos de maior efeti- passando muito tempo em ou- Ivo Konell (DEM) para deputa- CACÁ: Estou tranquilo na dis-
tização das universidades fede- voo É preciso alguém que cobre tras regiões. do federal? puta estadual, pois o Colombo
rais. O Estado ganharia recursos na Assembleia. CACÁ: Se você não estadualí- CACÁ: O Ivo saiu em cima da tem uma coligação muito forte
para investir em bolsas de estu- E a mobilidade urbana é ur- zar o nome, as chances são mui- hora, mas tem um nome um e ele está muito bem no horário
do, para que aqueles mais caren- gente na região. Depois das 17 to pequenas. A divisão de votos pouco estadualizado, pois foi eleitoral, nos debates. A hora que

-, tes possam fazer uma faculdade, horas, o trânsito fica insuportá- na nossa região é grande. E eu vi duas vezes deputado estadual. ele passar a Angela, os dissíden-
.

o que não ocorre hoje. Esse alu- vel. Jaraguá do Sul é a única cída- na eleição passada que preciso O Democratas de toda a região tes da tríplice voltam atrás.
no que ganhou 6 benefício paga- de do nosso porte que não pos- fazer isso. Estou buscando apoio está fechado com a gente, isso Já a nacional o José Serra
ria depois em serviços ao Estado. sui nenhum viaduto. Precisamos junto ao DEM de outras cidades, é algo que eu também não tinha (PSDB) tem uma campanha difí-

No esporte eu defendo que o de mais sete ou oito pontes tam- da classe do esporte. em2006. cil pelo momento em que vive o

setor tenha uma secretaria esta- bém. Mas os investimentos são Estou respeitando o eleitor país e pela popularidade do Lula.
dual própria, assim como Cultu- caros, principalmente em desa- OCP: Quantos votos são pre- de Jaraguá, não estou de sacana- Mas a política é muito dinâmica
ra e Turismo. O modelo de hoje propriações. APrefeitura tem um cisos para se eleger? Por que gemo Eu tenho chances de ven- e as coisas podem mudar. Em
não serve, pois não podemos fi- orçamento limitado e não conse- acredita que tem chance? cer e não estou na disputa por' 2006, todo mundo dizia que o

. car refém de uma secretaria para gue pagar tudo sozinha. CACÁ: De 28 mil a 35 mil é picuinha política ou pensando Alckmin perderia para o Lula no
as três áreas. Com independên- O nosso agricultor precisa ser preciso para entrar na dispu- nas eleições de 2012. A Acijs faz primeiro turno, mas teve segun-
cia, esses setores seriam muito mais valorizado também. Temos ta. Mas estou trabalhando para campanha por representativi- do. E olha que o presidente atual
mais valorizados. uma produção forte, principal- chegar nos 40, 50'mil. Eu fiz 18 dade política e tem candidato a é muito mais forte. As eleições

mente com o leite e estamos ti- mil votos em 2006 entrando na deputado estadual com placas não estão definidas. Nem esta-
OCP: Segurançapública,mo- rando as famílias do campo por disputa três meses antes. Agora e santinhos pedindo votos para dual, nem federal. .'

"
Eu fiz 18 mil votos em 2006 entrando
na disputa três meses antes. Agora

é diferente, a presídênda da
Fesporte tem visibilidade. Tenho
apolo em, m�,�s d:e ,100 cidades.

"

" "
Sou a favor da privatização

das universidades
federais. O Estado' ganharia
recursos para investir em

bolsas de estudo.

"

Estou respeitando o eleitor de
Jaraguá, não estou de-sacanagem.
Tenho chances de vencer e não estou
na disputa por picuinha política ou
pensando nas eleições de 2012.

"
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Comemorações da Independênda
NoVale do Itapocu, desfiles cívicos começam por volta das 9h e passam pelas principais ruas
Durante uma semana,
bandeiras hasteadas e

alunos reunidos no pátio
da escola para cantar o
hino nacional despertam
aos poucos um sentimento
nacionalista que, para a

maior parte das pessoas,
fica esquecido em todas as

outras 51 semanas do ano.

o dia 7 de setembro, o

último da Semana da

Pátria, este sentimento
se traduz em uma tra-

dição que faz parte da história
brasileira desde 1822, quando
a independência do Brasil foi

. proclamada. Na maior parte das
cidades brasileiras, entidades
como escolas, corpo de bombei
ros e grupos se reúnem para um
desfile cívico em uma das princi
pais ruas de cadamunicípio. Este
ano, a única cidade do Vale do

Itapocu que não deve participar
da comemoração é Guaramirim,
já que o evento aconteceu no úl
timo dia 28 em conjunto com o

aniversário do município.
Em Iaraguá do Sul, a rua Rei

noldo Rau estará tomada pelos
grupos escolares, fanfarras e so

ciedades de tiro a' partir das 9h
de hoje. Uma das atrações mais

esperadas é a passagem da Ban-

daMarcial da Escola Luiz Gonza

ga Ayroso, que faz apresentações
desde 1994. Ao todo, cerca de 80

pessoas fazem ensaios três vezes

por semana na própria escola,
além de receber aulas com ins
trumentos de sopro, percussão e

números coreográficos.
Duas atrações estão progra

madas para acontecer hoje em

Schroeder, Às 9h30, os morado
res se reúnem entre a rua Mare
chal Castelo Branco e a rua Paulo
Iahn para o desfile cívico. Depois,
todos estão convidados para a

festa de integração comunitária
das Associações de Pais e Profes
sores de Schroeder, no Complexo
Esportivo Municipal.

"
'. .

Na Reinoldo Rau,
comemoração conta

com 'presença da Banda
Marcial da Escola Luiz
Gonzaga Ayroso.·

.

"
Em Corupá a comemoração

começa um pouco mais cedo,
às 9h15. Após o hasteamento da
bandeira, o desfile das 16 ins-

. tituições escolares passa pela
Averlida Getúlio Vargas, entre o

antigo restaurante Gruta Verde e

o banco Bradesco. Já em Massa

randuba, 21 entidades se encon

tram na rua 11 de novembro a

partir das 9h30. <,

ARQUIVO OCP

". J::
·······1..... ,

Na manhã de hoje, escolas e entidades comemoram o dia em que o Brasil conquistóu a independência

Até agora, cerca de 80 mil
já passaram pela festa.
Números devem subir
com apresentação de
Guilherme e Santiago

ENCERRAMENTO (ONTA COM A DUPLA GUILHERME E SANTIAGO
,

Ultimo dia da Festa do Pirão
Até o final de semana, cer

ca de 80 mil pessoas devem ter

passado pela Festa do Pirão,
.

em Barra Velha .:_ o número é o

mesmo registrado no evento em

2009, durante os cinco dias de

atrações. Até a noite de hoje, úl
timo dia da festa, a expectativa
é de que uma quantidade ainda
maior de visitantes prestigie os
shows e atrações culinárias, já
que o encerramento fitará por
conta da dupla sertaneja Gui
lherme e Santiago. '

110 último dia sempre con

centra um número maior de

pessoas, e esperamos mais de
oito mil só para o show nacional.
Tanto a culinária quanto o ro

deio também estão atraindo visi
tantes", comemora a presidente

da Fundação de Turismo, Maria
Freitas. Quem deixou para pres
tigiar a festa no último dia ainda

pode curtir o show de MPB. com

Rodrigão, Airon Santos e uma

apresentação cultural do Boi de
Mamão. O show com Guilherme
e Santiago fecha a agenda, com
início marcado para as 20h.

Há 15 anos viajando pelo Bra ..

sil, a dupla passa por BarraVelha
antes de seguir para Joinville,
onde se apresenta no Sítio Novo

no dia 9 deste mês. Com 13 Clrs
e três DVD's, os goianos são con
siderados uma das duplas pre
cursoras do chamado "sertanejo ,�

o-

universitário", popularizado nos g
últimos anos. No momento, o �
foco é a divulgação do CD e DVD
"Tudo tem um Porquê", trazendo
no repertório de show os hits IIE
daí?" e IITá se achando". A entra

da para a festa é gratuita, mas
I

para ver a apresentação da dupla
é preciso pagar R$ 25 na hora.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

ara quem tem dúvida sobre a impor-
..""

tância da representação política, fica
o exemplo do que ocorreu com o

licenciamento da BR-280. Este pro
cesso estava sendo cozinhado em fogo bran -

'

do hámuito tempo mas, diante da cobrança
veemente para uma candidata, a licença
saiu rapidinho. Apesar da posição românti
ca de "não ser office boy de luxo", o fato é que
se não temos âlgum político querendo nos�
sos votos, os projetos simplesmente ficam

, ,engavet�dos e,ninguém olha por,; el��. Claro
que ainda corremos o riscode que, passadas
as eleições, �ncontrem mais algtlI,!1 motivo
pai-a empétiàI â duplicação. ,i, ','

'

,

,

'
,

"

Crescimento
do PIB

Os números do crescimen

to do PIB são realmente ani

madores e finalmente o Brasil
está conseguindo manter um

ritmo parecido com o dos ou

tros BRICs. Falando nisto, es

tes quatro países poderiam
ser chamados de ATLAS, pois
são eles que estão carregando a

economia do mundo nas cos

tas. Se o Brasil estivesse ape
nas um pouco menos atrasado
em relação à sua infraestru

tura, os resultados poderiam
ser muito melhores sem que o

Banco Central tenha de inter

vir para conter o crescimento.

Enquanto todos tentam cres

cer ao máximo possível, no

Brasil somos obrigados a ver

o Banco Central tomando me

didas monetárias para conter a

inflação de demanda.

Capital da
Petrobras

A Petrobras poderá emi

tir até 2,17 bilhões de novas

ações ordinárias e 1,59 bilhão
de ações preferenciais e se to

das forem subscritas - o que
é bastante provável - o valor

poderá chegar a R$ 128,3 bi
lhões. Este valor é simples
mente amaior oferta de ações
que uma empresa já realizou
nomercadomundial.

Experiência acadêmica
Um grupo de 20 acadêmicos dos cursos de pós

graduação da Unerj teve a possibilidade de parti
cipar do Programa Renault Experience, em Curitiba.
Esta oportunidade surgiu porque a PUC/PR, parceira
da instituição denossa cidade, é aparceiradaRenault
neste projeto. AParceria da Unerj com a PUC/PR co

meça a gerar benefícios concretos para os estudan-
,

tes de nossa região.

Guaramirim
moda e vanguarda

Está em andamento emGuaramirim a organiza
ção do evento "Guaramirim Moda e Vanguarda". A
coordenação técnica será de André Hidalgo, funda
dor da Casa dos Criadores, de São Paulo. Espera-se
um evento à altura da importância da vizinha cida
de no contexto damoda.

Acelerando
Apenas duas montadoras - GM

e Volkswagen, - planejam investi

mentos de R$ 11,6 bilhões em nosso

país até 201:4. A montadora norte

americana busca recuperar o terre

no perdido com a crise enquanto a

montadora alemã segue firme no seu
propósito de conseguir a liderança
mundial no setor. Como o Brasil é um
dos mercados mais promissores, não
vão faltar investimentos não só destas

mas, de todas as montadoras. Ao que
tudo indica, aera das "carroças" ficou
definitivamente no passado.

Economia - 11

Eleições
2010

Sobre o lançamento da se

gunda etapa do projeto que
prevê a sensibilização para o

voto, o presidente da Acijs, Dur
val Marcatto Junior, pede que
o leitor compareça ao local de

votação munido do titulo de
deitar e outro documento com

foto e que vote em candidatos
da região. Joga a favor o fato de

que o eleitor de nossa cidade
tem um nível de escolaridade

superior à média do estado e do

país. Trata-se pois, de um elei
tor mais consciente que pode
ajudar a nossa região escolhen
do alguém daqui.

licenciamento
ambiental

A SDR de Joinville convi-
,

dou a Dra. Rode Anélia Martins

para palestra que será realizada
no dia 27 deste mês na sede da
Secretaria Regional. O objetivo
é prestar esclarecimentos em

relação aos licenciamentos am

bientais, discutindo casos práti
cos. Esta é uma iniciativa muito
interessante pois não faltam
dúvidas em relação ao cipoal
que é a legislação ambiental.

Casarão
Desde 1983 a Pizzaria Casa

rão é um ponto de encontro em

nossa cidade. Inicialmente esta

belecida a poucos metros do local
onde está instalada hoje, já é ad
ministrada pela segunda geração
mas, continua com omesmo pres
tígio que lhe deu seu fundador.

INDICADORES

.,'NGLÊS FLUENTE

3371-7665

BOVESPA

POUPANÇA

-t 0,1%

0,6227

/ DÓLAR COMERGI.f,\L ,(EM H$) 1,7250
",�;:i ,,' 1,'" ,I'

..Jit uh
'

..�'.iI;
.

I,� "

,
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7700

j

EURO (EM R$) 2,2233 2,2251 .. -0,38'* "

!!ffIi/J'.!li.flif.!IJJiI:1IlIli,���IffI:ii!.'i1iIIliJiJjl1iilj.l/lJilfili/illiJjiliJ:!ililliil,'I!fIlIflIU!�iilI1i/lllJlj!liii!lliUjjjliiRHJJiJl/lllilJ:I!;"lI1flil1!h�1�,.osIJIiEl/i]IfI;IlilIN�IilltIiBJlNIIHIfI.'il]l/WJ#ilffJ1i/l1!IJI1fllIl

alpssec@netuno.com.br
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UniversoTPM

Elijane Jung

Dinheiro na mão... .

-

_... ara as mulheres que sofrem com aquele salário que chega, diz
_..

oi e desaparece, eis aqui, dicas excelentes para segurar a gra
na até o próximo "pagode": Conhecedora de que sua maior

perdição são as compras, controle-se para não adquirir nada
parecido com o que já tem no guarda-roupas. Tente usar apenas seu'
cartão de débito, deixando o de crédito guardadinho na gaveta. Pro
cure sempre o inais barato, não tenha vergonha de pesquisar, nem
de pechinchar. Por último diminua os gastos: se você é boa em fazer as
unhas, seja sua, própriamanicure. Renove roupas antigas em costureiras

especializadas. Marque reuniões informais em casa e controle suas saí
das mais caras. Por fim, amigas servem mesmo para ajudar a fazer uma
escova, uma depilação, emprestar aquele sapato ou aquela blusa linda...
vai pormim. Coloque na ponta do lápis fe veja a diferença. .

I
EISCOITO

" DASORTE 1,

I
.

_VOcê rece��á a ,
I é\)uda de familiares. I�

gam ao meu consultório em busca do "corpo
perfeito. Eu nem voti mencionarnomes, mas
diversas celebridades aparecem nas revistas
com um bumbum perfeito, pequeno, empi
nadinho, mas" quando elas chegam ao meu

escritório não existe nada daquilo. A única
coisa que garante a perfeição da mulher é o

Photoshop.:Lembre-se disso: Photoshop. Não
existe corpo. perfeito. Um seio sempre é maior

que ó outro. Nem os homens escapam".
www.terra.com.br

GTRL G + CTRL V
Trecho da entrevista do Dr. Hollywood,

o cirurgião plástico queridinho das cele
bridades internacionais, em evento inter
nacional de beleza, realizado em São Pau
lo, na última semana.

Os pacientes costumam exagerar nos pedi
dos de cirurgia?

"Olha, eu despi 30 mil das mulheres mais
lindas do mundo e eu preciso falar a verdade.
Não existe corpo perfeito. As mulheres che-

Falha feminina
Porque raios mulher temmania de pe

dir provas de amor para o companheiro?
"Você pularia desse penhasco por mim
(mais ou menos como em Os Normais 2)?
Você abandonaria tudo para ficar ao meu
lado se eu ficasse em coma por dois anos?
Você deixaria sua família, seus amigos e

seu emprego para morar comigo em São
Xico do Cafundó? Você deixaria de be
ber, fumar e jogar futebol para casar co

migo?" Querem saber minha opinião? É
isso que afugenta os homens. Essa mania
de querer garantia de segurança e amor
eterno! Certas estão as que se mostram

compreensivas, passivas e toda dóceis. E

que usam da inteligência sutil que TODA
MULHER tem para ir moldando as coisas

devagarzinho ... commuita paciência!

"ECA! ABANDO A!
Esses fios de cabelo branco. Nada como um

bom salão "de cabeleireiro para dar aquela tapea-
" da nesses bobinhos que insistem em aparecer ali;
onde todo mundo vê (se eles pelo menos ficassem
escondidinhos, mas não ... ), ou então, lance mão
das mechas. Se não quiser radicalizar, pelo menos

escolha uma corzinha bem próxima ao seu tom de
cabelo. Abandona os fios desleixados!

_

Nas pernocas trabalhadinhas e bronzeadas.
Se você quer saber, o verão 2011 promete perno
cas super "expostas e uma miscelânea de cores nas

sandálias, mas só pode aproveitar que estiver com
as coxas firmes e bronzeadas. Nada difícil, amiga,
basta se jogar em exercícios, massagens, depilação
e depois, naquela corzinha. Se joga!

• Vocês me chamarão de
louca? Acharão que eupirei
e que estou vivendo uma
adolescência psicológica?
Pensarão que eu não tive
infância? Então eis meu

segredo-Estou lendo a saga
"O Diario'da Príhcésa" 10

volumes, Estou no quinto...

LORD GAFA RESPONDE
P: Uma pergunta que toda mulher gostaria de

saber a resposta. Como saber diferenciar um ho
mem que quer um relacionamento sério e dura
douro daquele homem que só uma aventura?

R: Cara "leitora, o homem que' quer se relacio
nar seriamente é um homem que, quando te co

nhece, se interessa em escutar o que você tem a

dizer e não avança o sinal. Liga no dia seguinte,
te encontra e não força a barra. E espera pacien
temente uns três meses até ir para os finalmente.
Aí, ele já está apaixonado e é casório na certa. Já
o cara que só quer sexo, chega chegando e nunca

liga no dia seguinte. Mas fique fria: esse último tipo
consiste apenas em 99% da espécie,

da Alfabetização e, algo
que sempre pensei, ,é que
educadores, assim como os

médicos, deveriam ganhar,
muuuuuito .bem� ..

,

• Meu.filho.tem assistido
religiosamente o Domingo
Espetacular e posso garantir
para vocês, ele-tem aprendido

.

coisas bem interessantes
emelhoradomuito o seu

vocabulário. Reportagens
criminosas, hístérias de.gente : '

esquisita, doenças estranhas?
Ele sabe tudo!
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eusFi
Bebê gordinho não é
. sinônimo desaúde
Estudos revelam que crianças com excesso de peso
têm 40% de chances de serem obesas no futuro

o bebêgordinho é
considerado pela maioria
das pessoas como fotinho
e saudável. Mas nem

sempre isto corresponde
à verdade. Muitas vezes,
uma criança pode
desenvolver obesidade
precoce e carregar
o . problema até
a vida adulta.

criança gordinha, cheia de
dobras, deixou de ser sinô

-- nimo de criança saudável,
ois antigamente a preo

cupação de pais e pediatras era com
a desnutrição. Isso desencadeou em
um grande problema para a obesi

dade, e hoje, mais de 30% dos brasi
leiros apresentam excesso de peso.

De acordo com a nutricionista
Fabíana.Martins Curvelo, além de
danos psicológicos envolvidos, a

obesidade traz tantas doenças que é

impossível não levá-la a sério .."Dia
betes, doença cardiovascular, lesões
ortopédicas e musculares e proble
mas de pele podem ser algumas das
suas consequências. Esse é um pro
blemamuito sério", explica.

Segundo um estudo recente

feito pela Faculdade de Medicina .

de Harvard, bebês que ganham
peso rapidamente nos primei
ros seis meses de vida podem ser

mais propensos a se tornarem

obesos a partir dos três anos. Os

pesquisadores compararam me

dições de peso e comprimento
realizadas no nascimento, du
rante os seis meses e os três anos
de idade de 559 crianças.

Aos três anos de idade, 9% das

crianças analisadas eram obesas.
No geral, as crianças que tiveram
alto nível de ganho de peso em re

lação ao comprimento apresenta
ram 40% de chances de se tomarem
obesas na vida adulta. Já as crianças
que mostraram níveis mais baixos,
apresentaram 1% de chances.

Coinbater a obesidade infantil

é uma tarefa difícil para os pais.
Até os seis meses, a criança deve

ser alimentada só com leitemater
no. Os complementos utilizados

para incrementar as mamadas de
leite comum precisam de avalia

ção cautelosa. "Muitas mães usam
farinhas, chocolate em pó e açúcar
para adicionar ao leite. As farinhas
devem ser controladas, já o cho
colate e o açúcar podem ser evita-

dos", afirma a nutricionista.
.

No período de seis meses a dois
anos, a criança ainda pode fazer
uso do leite materno, mas outro

tipo de alimentação, como frutas,
legumes e papinhas já precisam
ser oferecidas. A partir dos dois

anos, o leitematerno deve ser tira
do da alimentação infantil e subs
tituído por uma dieta balanceada
e variada. As crianças de apenas
um ano podem desenvolver obe
sidade em consequência de um

hábito alimentar errado.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

Prevencão é a melhor solucão
� �

mulando o aleitamento matemo. O de peso excessivo devem ser avalia

sobrepeso como reserva energética das sobre os aspectos nutricionais,
para o crescimento pode existir em sobre seus hábitos alimentares e

algunsmomentos, mas sempre des- comportamento diante dos alimen
pertando a atenção dos pais. tos. Se detectada no início, apenas

A primeira atitude a ser muda- pequenas correções na alimentação
da é a çrença de que comer muito da criança e da família serão sufi
é sinônimo de saúde. Crianças que cientes para prevenirmos esse mal

começam a apresentar um ganho que é a obesidade.

A família é uma das principais
ferramentas para o incentivo à ali

mentação correta. Se a criança vive
em um ambiente onde os pais e ir
mãos mais velhos comem de forma
descontrolada, a tendência será o

filho fazer parte dessa rotina.
A obesidade deve ser prevenida

desde o nascimento da criança, esti-

Bons hábitos se formam de berço
A introdução de alimentos é a hora certa de começar a
ensinar o seu filho sobre as regras da boa alimentação.
Veja o que fazer:
1. Adote horários: as refeições devem ser servidas à

mesma hora, para a criança desenvolver o costume
de se alimentar em períodos regulares.

2. Distribua as refeições: a alimentação dos pequenos
deve ser fracionada em café da manhã, lanche
matinal, almoço, lanche da tarde e jantar. Isso
garante que a criança coma na medida certa, sem

exagerar nem ficar longo tempo sem os nutrientes

necessários para seu correto desenvolvimento.
3. Varie o cardápio: não é preciso fazer caras e

boquinhas nas receitas. O importante é diversificar
os pratos para que a criança receba todas as

vitaminas, minerais, proteínas e carboidratos que
precisa para crescer forte e saudável.

4. Dê o exemplo: não há nada melhor que a

criança se alimentar com a tamílía à mesa, vendo
os pais comerem de tudo um pouco. Se não for

possível, não deixe que ela faça as refeições
assistindo à televisão.

Crianças acima do peso podem desenvolver uma série de doenças

Guloseimas não
precisam ser proibidas

Para que a criança se alimente
de maneira adequada, não é ne

cessário que existam proibições.
Pode se comer de tudo, desde que
sejam respeitados os limites. ''As

guloseimas como salgadinhos,
bolachas, e doces não precisam
ser completamente abolidas, mas
precisam de regras.A criança pode
comer um chocolate como sobre
mesa, mas, no dia seguinte, deve
comer uma gelatina ou uma fruta:

'

É preciso conversar com ela e che

gar a um acordo", explica Fabiana.
Estimular atividades físicas

também é fundamental, desde

que obedeça ao gosto do pequeno.
"Crianças que já estão acima do

peso, geralmente não ficam à von
tade em exercícios como futebol
ou corrida, por não acompanhar o
ritmo dos outros. Deve-se desco
brir qual a atividade que a agrade
e incentivá-Ia", afirma.

A evolução tecnológica e o au

mento da violência, que limitam
as crianças às brincadeiras ligadas
ao computador e videogame, é
mais uma fator contribuinte para
a questão da obesidade infantil.

A alimentação feita de forma

rápida, em frente à televisão, tam
bém contribui para que a criança
coma mais que o necessário e de
maneira pouco prazerosa, sem

degustar os alimentos.

-

Lanches rápidos e falta de execícios físicos contribuem com a obesidaéle
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CLIC 00 LEITOR

Uvros didáticos e apostilas
-- iquei indignado mais uma vez e sei

que não será a última. Acho que todos

já ouvimos falar no Programa Nacio
nal do Livro Didático; não é? Pois en

tão. Esse programa distribui cento e trinta
milhões de livros didáticos a todas as escolas

públicas do país, segundo o MEC, com um gas
to eIl1 torno- de um bilhão de reais, que saem

dos cofres públicos, do nosso bolso, portanto.
Até o ano passado, todas as escolas públi

cas recebiam os livros, mas a

partir deste ano, só aquelas
que se inscreveram no pro
grama e solicitaram o mate':'

rial didático é que irão receber.
Acontece que, com esta

mudança, a adesão das es

colas não é total. O índice
das escolas inscritas no PNDL é alto, 96%,
mas deveria ser total. A diferença dá um
total de 222 escolas que não receberão os li

vros, ou porque não se inscreveram ou porque
têm algum tipo de pendência com o MEC.

O que me deixou indignado e que do per
centual de escolas que não solicitou os livros
- a maioria é do interior de São Paulo, mas
há delas em outros estados - muitas não se

inscreveram no Programa Nacional do Livro
Didático porque não quiseram mesmojAlgu
mas escolas decidiram recusar os livros didá
ticos e optar por apostilas. O problema é que,
além do conteúdo duvidoso das apostilas, que

quase sempre é resumo mal feito dos livros di
dáticos, os municípios que contratarem a im

pressão de apostilas para suas escolas estarão

pagando duas vezes. Senão, vejamos: o livro
didático não é de graça, o seu custo é cober
to com o dinheiro dos impostos que paga
mos, está no orçamento da educação. Ele é
de graça, sim, para o município que o recebe,
que não precisa desembolsar o valor correspon
dente ao seu custo, que já foi pago pelos con

.

tribuintes. Então os cidadãos
das cidades que optaram pe
las apostilas estarão pagan
do duas vezes, pois as apos
tilas também estão sendo

pagas com o dinheiro desses
mesmos contribuintes.

Não é triste? É desper
dício, isso sim. Um dinheiro que poderia ser

usado para outra coisa, capacitação e melhor

remuneração dos professores, por exemplo, é
gasto numa coisa que já está disponível com
custo nenhum para os municípios.

E com o agravante de que a apostila não
é o material ideal para se dar uma boa aula.
Os livros didáticos podem não ser perfeitos,
podem ter lá os seus defeitos, mas pelo me

nos o material é produzido por especialistas
em cada assunto e é avaliado por quem deve
entender de ensino e educação.

A Thiny foi retirada de seu antigo dono por estar subnutrida. Agora ela
está sendo tratada e precisa de um novo lar. Quem quiser adotar a Thiny,
favor entrar em contato com a Ajapra pelo telefone (47) 9123-0657.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Karatê Kid (Leg)(15h40, 18h20, 21h
- 'todos os dias)
(13h - ter, qua, qui, sex, sab, dom)
• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10,21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• O Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (15h30
-r- todos os dias)
• A Origem (Dub) (17h50, 21h - todos os dias)

JOINVILLE
.• Cine Mueller 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40, 19h30,
21h50 - todos os dias)

• Cine Mueller 2

·0 Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15
- todos os dias)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (17h, 19h15,
21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Karatê Kid (leg) (13h30, 16h20, 19h,
21h40 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• O Bem Amado (Dub) (14h20, 16h40, 18h50,
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Último Mestre do Ar (Dub) (13h40, 15h50,
18h - todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (20h, 22hl0
- todos os dias)

• Cine Garten 4
• AOrigem (Leg) (14hl0, 21h30 - todos os dias)
• Par Perfeito (Leg) (17h, 19h30 - todos os dias)

.. Cine Garten 5
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h20 - todos

os dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h30,_16h50
- todos os dias)

• Cine Garten 6
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h20, 19h,
21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14hl0, 16h40, 19h20,

.
21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50,
21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• A Origem (Leg) (21hl0 - todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h30
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg)(19h - todos os dias)

• Cine Neurnarkt 4
• Karatê Kid (Leg) (18h40, 21h30
- todos os dias)
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (13h40,'
16h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• O Bem Amado (Dub) (14h30, 16h50,
19h10, 21h20 - todos os dias).http://luizcarlosamorim.blogspot.com .

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub)(14h, 16h -

todos os dias)

LANÇAME�TOS
NOVELAS

secreto. Valquíria encontra Thaísa na faculdade e

combina um encontro entre ela e Lipe. Jaqueline
muda o visual de Clotilde. Camila experimenta seu

vestido de noiva e fica encantada. Jorgito e Gino se

guem um falso carro de manutenção das máquinas _

da fábrica. Luíza Brunet chega ao ateliê de Victor

Valentim. Desirée diz a Luisa que gostaria de se

mudar para o apartamento da agência. Edgar afir
ma para Luisa que está apaixonado por Marcela.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Antonia se desespera com sua visão e Vicente e

Ricardo tentam acalmá-Ia. Berenice acredita que a go
vernanta passou mal por ter visto Daniel. Sofia se sur- .

preende ao ouvir que Ricardo vai se casar com Vitória/
Viviane. Antónia comenta D. que viu com José e teme

pela vida de vitória/Vlviane. Vicente mostra para
Ricardo o bilhete de Daniel que Madanie Gilda psi
cografou. Ricardo tem mais uma lembrança de sua

vida passada com Viviane. Antônia conversa com Vi-
,

tória/viviane sobre sua visão e afirma que vai contar

para Madame Gilda o que aconteceu. Beatriz e Sofia
são acordadas por um vigia do estacionamento onde

estão paradas com o carro. VitóriajViviane reza para
Daniel e pede para ele ajudá-Ia a ser feliz com Ricardo.

Breno visita a mãe. Sofia liga para Jane, que a destrata.

Viviane diz a Jofre que vai contar a verdade para Ricar

do e tenta convencê-lo a fugir. Gilmar aparece na-hora

e avisa que vai levá-Ia para conhecer uma pessoa. José
comenta com Antônia sobre sua desconfiança com

GentiljJofre. Gilmar leva Viviane para conhecer Velho.

A quebra de segurança em uma instalação se-

creta do governo norte-americano põe à solta um

grupo de. condenados à morte- usados em um ex

perimento.militar: Eles foram infectados com um

vírus que I,hes dá incrível força. 'A Passagem' é
um suspense implacável, uma alegoria da luta
humana diante de uma catástrofe sem preceden
tes. Da déstruição da sociedade que conhecemos
áos esforços de reconstruí-Ia na nova ordem que
se instaura, pessoas comuns 'São levadas a feitos

"

extraordinários, enfrentando seus maiores medos
,

em um mundo que recende a morte,
, I

PASSIONE
Clara não consegue fugir e Kelly se desesper-a ao

ver a irmã ser levada pelos policiais. Clara vê que Totó
a observa na porta da delegacia e chora. Olavo se preo

cupa com a esposa e pergunta por ela para Jackie. Clô

pede para'turdinha contratar um modelo para ser foto

grafado com ela no teatro. Clara é ameaçada por uma

detenta e fica assustada. Totó diz a sete que quer pa

gar um advogado para tirarClara da cadeia. Melina fica
furiosa ao saber que Diana saiu de casa. Cris incentiva
a amiga a aceitar trabalhar na metalúrgica, caso ela

seja chamada. Melina invade o apartamento de Diana.

Gerson resolve remarcar sua consulta com o psiquia
tra. Melina ameaça Mauro e Diana. Clara fica admi

rada ao saber que Totó pagou todos os honorários
de seu advogado. Bete fala para Totó aparecer na

assembleia dos acionistas para surpreender Fred.

Saulo propõe se unir a Fred. Clô fica satisfeita ao

ver sua foto no jornal. Jackie descobre a armação da

amiga e Olavo fica irritado. Agostina descobre o falso

documento de divórcio. Totó vai visitar Clara na cadeia.

TI TI TI

GUstavo estranha a falta de interesse de Edgar
pelo casamento. Cecília comenta com Dr. Queiroz
que tem um filho e que o deixou com sua irmã.

Jorgito leva Rebeca ao endereço da firma de ma

nutenção e mostra que não existe nada no local.

Edgar procura Marcela para conversar. Luti pede a

Suzana que não atrapalhe a carreira de Victor Va

lentim. Valquíria recebe um-novo bilhete romântico
e desconfia que seja de Luti. Jacques Leclair rece

be Luíza Brunet em seu ateliê. Ariclenes e Chico se RIBEIRÃO DO TEMPO

disfarçam para despistar Mário Fofoca. Luti fica com Até o fechamento dessa edição o capítulo de

ciúmes ao saber que Valquíria tem um admirador terça-feira não havia sido divulgado.

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



HORÓSCOPO'
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Este feriado promete ser muito agra
dável. Saberá entreter os amigos e

as pessoas da sua estima. Que tal se

cuidar um pouco? Mas nada de se isolar: a

ordem é dar a volta por cima! Aproveite a folga
e deixe o estresse um pouco de lado:

TOURO
(21/4 a 20/5)
Deixe o comodismo de lado e mo

vimente a sua vida social. Este

feriado é ideal para viajar e sair do

lugar-comum. A diversão e o romance terão

prioridade no decorrer desta noite. Seja mais

flexível, essa é uma maneira de relaxar.

GÊMEOS
" (21/5 a 20/06)

,t ,I' Poderá ter muitas alegrias em viagem,
';!I contato com gente de fora ou até mes

mo um possível reencontro. Bom dia

para mudar a sua rotina. A vida conjugal con
ta com boas energias hoje. Comunique suas

ideias para o maior número de pessoas possível.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Seja mais realista para lidar com as

finanças ou poderá ficar em apuros.
Bom dia para deixar o seu cantinho mais

agradável. No campo afetivo, a comunicação será
sua grande vitória. Você está num ótimo dia para
transmitir às pessoas a sua experiência de vida.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Há uma tendência a ver o mundo de

uma forma ingênua! Tenha cuidado

para não se iludir nem se deixar enga
nar. Portando-se de forma leal e nobre, atrairá a

generosidade de quem ama. Escolha algo signi
ficativo para o seu romance.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
'I m Confie na sua intuição, pois há boas

'"ffiI"" chances de ganhar um dinheiro extra.

O romance e a conquista estão benefi

ciados, bem como os programas de lazer. Reveja
suas opiniões, acredite no próprio poder e confie
que receberá a ajuda para chegar aonde quer.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Vênus, em seu signo, realça o seu

charme e magnetismo pessoal. Por
outro lado, a Lua deve aumentar a sua

timidez. Mantenha a sua discrição habitual

ao tratar da sua vida amorosa. Talvez, você
deva administrar melhor suas energias hoje.

,ESCORPIÃO ,

(23/10 a 21/11)
• Tudo' indica que estará bastante ar

ticulado. No campo afetivo, procure
manter a sua discrição. Há uma forte

inclinação para se envolver num romance secre

to. Avalie bem os riscos. Procure seus amigos mais

próximos e descubra como são sinceros com você.

SAGITÁRIO '

(22/11 a 21/12)
o astral favorece a sua vida afetiva

e social. Há boas chances de aumen-

iar sua renda mensal por meio de um

trabalho extra. Festas e passeios vão esquen
tar a sua vida amorosa. A melhor maneira de

atrair novidades é criar espaço para elas.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Medite sobre as coisas que dá valor

e veja se há correções a fazer em'
seus critérios e atitudes. Não tenha re

ceio de se destacar. Seu magnetismo está em

alta e vai atrair como ímã. Se tem um pedido
a fazer, certifique-se de que é o que deseja.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Cuidado para não se iludir com pesso
as ou situações. Há uma forte inclina-

ção para fugir da realidade. Entusiasmo

e realização no campo afetivo: tudo indica que vai

ser tudo ou nada! Perceba se é leal com suas ami

zades: seu comportamento pode trazer harmonia.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Sua energia vital pode estar em bai

xa, aproveite para descansar. Estará
com a consciência mais crítica acerca

das coisas que estão em sua vida. A dois, há
sinal de maior envolvimento. Antes de tomar

decisões, pense nos prós e contras.
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Susan Boyle
compra mansão

Susan Boyle progrediu depois ter sido descober

ta no Britain's Got Talent. A cantora acaba de mudar

para uma casa de cinco quartos, avaliada em 300 mil

euros, na Escócia. Susan foi fotografada recebendo as

primeiras visitas no novo lar. A mudança aconteceu

dias depois de seu irmão, Gerry Boyle, declarar à im

prensa que a conta financeira de Susan não andava

muito boa. Parece que ele se enganou.

Letícia Birkheuer
está' sotteira ;

A modelo Letícia Birkheuer está solteira no

vamente. Ela foi clicada circulando solteiríssi

ma, livre, leve e solta no show de Ivete Sangalo,
em Nova York. Tudo indica que chegou ao fim

seu namoro com o herdeiro Marcos Faria, que
já está em São Paulo. A bela passa temporada
em seu apartamento nova-roquinho.

Flávia Alessandra
em novela das sete

Entrando no último mês de gravidez, de sua se

gunda filha, Olivia, Flávia Alessandra já está doida

para voltar ao trabalho. "A Olivia vai nascer e logo
depois, já começo a gravar a novela do Walcyr", dis
se a atriz. Na próxima trama das sete, Flávia será

Naomi, uma mulher meio robótica. "Foi uma propos
ta indecente

_

do Walcyr, É um personagem que eu

não tinha como recusar", conta.

DIVIRTA-SE

Exames
o médico liga para o paciente.

- Alfredo, seus exames ficaram prontos.
- E aí, doutor!? Tudo bem?!
- Bem nada; rapaz! Tenho duas notícias para te

dar: uma ruim e uma péssima.
- Diz logo, qual a ruim?
- Você tem apenas 24 horas de vida!
- 24 horas? Meu Deus, não pode ser! - e depois
de alguns segundos:
- E a péssima?
- Tentei te ligar ontem o dia todo, mas só dava

ocupado!

Saulo descobre
segredo de
Gerson

o mistério de Gerson, em Pas

sione, continua rendendo. Desta

vez, o autor Silvio de Abreu disse

que o irmão do personagem, Saulo,
irá descobrir o segredo e passará a

chantageá-Io. Silvio deixou claro que
o mistério será revelado bem antes

do final da novela. "Provavelmente
em outubro ou .novembro", disse.

E ele garantiu que ninguém sabe o

que Gerson esconde no computa
dor: "Só eu (sei) e não conto!"

Mulher quer dinheiro
de Michael Jackson
Debbie Rowe, mãe de Prince e Paris, herdeiros

de Michael Jackson, entrou na Justiça mais uma

vez contra o espólio do cantor. Agora, a enfermei

ra reivindica que a família de Michael arque com

os gastos do advogado que a defendeu na disputa
pela custódia dos filhos, logo após a morte do rei do

pop. De acordo com o blogueiro americano Perez

Hilton, o valor pedido por Debbieé de US$ 200 mil.

Anamara é destaque
na Playboy Polônia·

o ensaiosensual da ex-BBBAnamara, para a Playboy,
publicado em maio deste ano, chamou a atenção das

-

-afiliadas internacionais da revista, que logo fizeram

questão de ter imagens da morena em suas edições.
.
A exemplo disso, a Playboy Polônia fez um amontoado

de fotos de Anamara e publicou em quatro páginas
da edição de setembro. O título do ensaio é "Jestés

aresztowany", que em português significa "está pre

so", fazendo alusão à antiga profissão da moça.

'SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES
6/9
Amário Froti
Anderson R. de Souza

Anderson S. Rufas

Andre F. Prochmow

Antonio Carlos L. dos S. Jr "

Carla L. Lamge
Cecilia Horst
Claudeomiro P. dos Santos

Débora N. Dias
Edson]. S. de Souza
Eduardo Rolloff
Evandra M. Fortes

Fabiane G. Franceschi

Fernanda Richter

Glaucinéia Steinert

lolanda Weinfurter

Janaina da Silva
,

Julia É:. Dalagnollo
Julio M. Manske
Ketlin C. Fischer
Lucas Rech
Luis F. Olegar
Maguida Regina B. Bertoli

Mercedes Saade

Michael A. Schneider

Pedro A.Weber
ReniceJahn
Rosani Massaia
Tanisi C. Kamchen

Valtrudes Stinghen
William V. Petry

7/9
Alan G. de Macedo

Angel8 M. 'GerVine
Belmiro Bernardino
Brenda M. Machado
Carlos A. Schmit

Carlos A. Vieira
Carlos A. Schmitt

Cecilia de Luca
Cristiane Voigt
Danilo C. Simon
Édina r-.fV. Dellani
Edite S. Weigmann
Eliane P. Lehnert

Henrique F. Filho
.

Iracema Gebauer
João Fulik
Juliana Garcia
Larissa Ramoncini
Lauro Redmerski
Leia M. Dalpiaz
Lucas Martin
Lurdes Bolluf

Marcos L. Rahn
Maria da Graça F. da Silva
Patricia Morgado
Simone Szirkouski
Sofia N. C. Rosa
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Os pais Marlene e Mario Nune's�
da Silva parabenizam a filha

;

Gabriele que 'Completou 12 anos
no dia 31 de ag'osto, desejando

, saúde e muitas felicidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pedalada
Famosa

Já
engraxaram suas magre

las? Que bom! Pois dia 26
de setembro acontece a 2a

Pedalada Famosa. Um pas
seio ciclístico pelas ruas de Iara
guá para homenagear a Semana
daÁrvore. O local da largada será
às 10 horas da manhã, na Praça
Ângelo Piazera. A inscrição será Ir

um litro de leite longa vida que
será doado para as entidades da
cidade. No retorno todos serão

recepcionados com show dança
do Detonaxé e o bom pagode do

grupo Levando um Lero. Tam
bém serão distribuídas 1500 mu

das de árvores frutíferas, sucos e

muitos prêmios para os partici
pantes. Mais informações pelo
fone 3370-2900. A iniciativa é da
revista Nossa e da 105 FM.

NAS RODAS
• Os meus amigos Emerson e

Marli, comemoram dia nove de
setembro, 10 anos de sucesso

da Dueme Móveis. Eles já estão

preparando os quitutes!

• Mareio Lis, o grande amor de
Alessandra Rech, recebe bem
nesta terça-feira, o merecido

'

coro de parabéns. Mil vivas! ,.,

• Iailson Angeli e sua Iadna já
programaram o começo de
2011. Irão curtir um cruzeiros
de lua de mel!

Níver do Beto
Hoje ao meio dia, o jovem en

genheiro Alberto João Marcatto,
o Beto, será o grande anfitrião
na Lagoa da Marcatto, reduto da
família, onde recebe open house,
amigos e familiares para sabore
ar uma deliciosa feijoada em co

memoração ao seu aniversário.

Dose dupla
Sábado, dia 4 de setembro,

o bonito casal Silvio e Caroline
Pascoal comemorou idade nova.

Apaixonados e sintonizados, nas
ceram no mesmo dia. A comemo

ração foi com os filhos Joaquim
Neto e Larissa, e familiares.

o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 7 de setembro dê 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

FOTOS MAURíCIO HERMANN

,

Só love
Sabe aquele h�rdeiró;túm dos, mais cobiçados da urbe? Ele não /�

, está solteiro! A sua bel�;lGil��énVioú e':Iháil pã�âjMG�'st�\;eln1.fii é's�,"'t
clarecendo que tiveram somente uma briguinha, masjá voltaram às
boas. Viva o amor e a harmonia! ',

• Faça sua isncrição para
o Campeonato Masculino
e Feminino de Disputa de
Penaltis. Serão só 100equipes.
Os prêmios serão rriil reais
feminino emil reais masculino.
Mais informações no fone
3370-2900. Promoção Karlache
Malhas e Revista Nossa.

'

(arine
! Marcatto
,

como

marido
Beto, que
comemora

hoje idade
nova

Na orla

Social 17

Suelen Lescovitz da revista
Nossa, Camlla de Lima e Jayne
Mose-r, na reabertura da
elegante loja Live!

"
Sofremos

demasiado pelo
pouco que nos falta
e alegramo-nos
pouco pelo muito

que temos.
5lRJ�'JSffRE

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

corretor Josias Meireles. Ele
é outro amigo que acompanha

a coluna todos os dias.

Dica de
terca-feira

�

Saborear um delicioso chope
Kõnígs Bier, no Café do

, Sho.pping Breíthaupt,
.

• Dizem a boca miúda" que
o empresário Gilberto Menell
estaria ultimando os detalhes
de um.heliporto no pátio de
sua empresa para chegada
de seu primeiro helicóptero.
Quem viver verá!

• Não seja trouxa ria hora de
votar.Vote em candidato da

.

sua cidade!
'

• Com essa, fui!

As belas Cintia Teixeira e Rosane Stoinski passaram o último final
de semana na ensolaradaCamboriú, onde curtiram os melhores agi
tos do balneário mais badalado e famoso do Sul do país. Com elas os
casais de amigos Rogério Souza e Tahis Pille, Ronaldo Nunes e Patri
cia Nora Leal. Todos de bem com a vida!

Tá podendo!
Depois que construiu a sua primeira casa com recursos próprios,

um jovem empresário e muito dinâmico está vibrando, pois já rece

beu uma big proposta para compra no valor de alguns milhões. Não
quis fechar negócio ... ainda! �
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Preço dagasolina
se e competitivo
Em 14 estados, combustível émais vantajoso do que o álcool
Os preços do etanol
seguem menos

competitivos que os da
gasolina na maioria dos
estados brasileiros,
de acordo com dados
da Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis.

nambuco é economicamente in
diferente o uso de um ou outro. A

vantagem do etanol é calculada
considerando que o poder calo- .

rífico do motor a álcool é de 70%
do poder nos motores à gasolina,
ou seja, o motorista tem van
tagem econômica com o preço
do combustível de cana até. esse

porcentual do valor cobrado nos

postos pelo derivado de petróleo.
O etanol está competitivo nos

estados da Bahia, Ceará, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Rio de Ja
neiro, São Paulo e Tocantins. Goiás

apresenta a maior competitívi
dade do Brasil; de acordo com os

preços levantados pelaANp, com o

..... álcool é competitivo nos

postos de combustíveis
de 10 estados brasileiros

...." e em 14 o uso da gasolina
'é mais vantajoso. No Distrito Fe

deral, em Minas Gerais e em Per-

preço médio do etanol em 57,02%
do cobrado pela gasolina. No Es
tado de São Paulo, que concentra

quase 60% do consumo de etanol,
a proporção está em 57,28%.

Segundo o levantamento,
além de Goiás e São Paulo, o

preço médio do etanol em Mato
Grosso está em 58,33% do da

gasolina, no Paraná em 60,66%
e em Mato Grosso do Sul de

62,94%.A gasolina está mais van
tajosa principalmente em Rorai
ma (preço do etanol é 82,55�
do valor da gasolina) e no Acre

(81,27%). No cálculo, são utiliza
dos valores médios coletados em

postos em todos os estados e no

Distrito Federal.

Gasolina está mais vantajosa principalmente em Roraima e no Acre, segundo pesquisa da ANP

PAís PASSOU NA FRENTE DOS ESTADOS UNIDOS E DA EUROPA

Brasil é o 3º preferido para investir
À frente dos Estados Unidos

e da Europa} o Brasil é o terceiro
destino favorito demultinacionais
que planejam realizar investimen
tos até 2012. Os dados foramanun

ciados ontem pela Conferência da
ONU para o Comércio eDesenvol
vimento (Unctad) a partir de uma
pesquisa feita anualmente com

236 empresasmultinacionais.

Pequim foi considerado o local

preferido para investir nos próxi
mos dois anos, apontado pormais
de 100 empresas. Em segundo lu
gar vem a Índia, com pouco mais
de 70 empresas indicando o país.
O Brasil vem na terceira coloca

ção, uma posição acima da classi

ficação que havia obtido em 2009
e com 70 empresas indicando o

país como sua prioridade. O Bra

sil, assim, supera os Estados Uni
dos, que aparecem pela primeira
vez na quarta posição. Em 2009,
o país recebeu US$ 25,9 bilhões
em investimentos diretos. Nos

primeiros sete meses do ano, o

Banco Central calcula que o Brasil

já tenha recebido US$ 14,7 bilhões
em investimentos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIANTHUS, com sede naRuaMarina

Frutuoso, nv 300, Centro, Iaraguá do Sul, CEP 89251-500 e inscrito no

CNPJ sob n° 00.082.956/0001-80, vem mui respeitosamente, através
da presente, convocar todos os condôminos e proprietários à partici
par daAssembléia Geral Extraordinária que será realizada no salão de
festas do próprio edifício, no dia 14.09.2010, às 19:00 hs na 1 a convoca

ção e às 19:30 hs a 2a convocação com qualquer número de presentes,
onde serão tratados os seguintes assuntos:

- Votação para liberação ou fechamento de sacadas;
- Votação para liberação de ar condicionado na parte externa

do edifício;
- Regulamentação da cobrança de taxa de limpeza do salão

de festas;
- Votação para cobrança de taxa de reforma.

. Jaraguá do Sul, SC, 30 de Agosto de 2010.

LOURIVAL SILVEIRA RAMOS - SÍNDICO

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarcadeJaraguã do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589 •Telefonei
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROfESTO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artígo 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, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 156289/2010 Sacado: ANGEW KOSWWSKI Endereço: FRANCISCO MEES - CORUPÁ-SC - CEP:
89280-000 Credor: COOPERATNAREGIONALAGROPECUARIAVALE 00 ITAJAl Portador: - Espécie: DMI- N° Titulo:
00361501 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 219,00 - Vencimento: 21/08/2010
------Apontamento: 156255/2010 Sacado: ASSoe POErAS E ESCRIT INDEP DE JARAGUA Endereço: AV MAL DEO
DORO DAFONSECA 1438 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: NOVALETRAGRAFICAE EDITORA lIDA
Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 10535/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.900,00 - Vencimento: 22/08/2010

Apontamento: 155767/2010 Sacado: BUEITERMANN CONSTRUTORA lIDA Endereço: RUA CARLOS TRIBESS S/N -

JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89253-535 Credor: CEMAR TRANSPORrES E SERVlCOS lIDA Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 20 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.500,00 - Vencimento: 16/08/2010

Apontamento: 156225/2010 Sacado: CHRISTIANTHIERYRODRIGUESEndereço: IDABRIDI 91 CASA - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89256-510 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 26520 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$181,10 - Vencimento: 24/08/2010

.

Apontamento: 156268/2010 Sacado: CLAUDETE T.CONTE BUSSOLARO ME Endereço: RUA BARAO DO RIO BRAN
CO 620 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: LUIZZI IND E COM DE SOFAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
019595/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,47 - Vencimento: 14/08/2010

Apontamento: 156278/2010 Sacado: CLAUDETET.CONTE BUSSOLAROME Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO
620 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: LUIZZI IND E COM DE SOFAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
019591/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 675,76 - Vencimento: 14/08/2010

Apontamento: 156103/2010 Sacado: EDER SILVIO FARINHAS E PROMOC. ITDA Endereço: PREFEITOWALDEMAR
GRUBBA 1839 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-501 Credor: G. J. MICHELDISTRIBUIDORADEBEBIDAS E Portador: -

Espécie: DMI- N°Titulo: 104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.036,16 - Vencimento: 09/08/2010

Apontamento: 155549/2010 Sacado: FATIMA DOS SANTOS Endereço: RUA ClARAVERBINI 500 - Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89250-000 Credor: AJ:D\IRANTONIO BORGES DE FREITAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 4639/02 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$174,33 - Vencimento: 12/08/2010

Apontamento: 156263/2010 Sacado: G CV REPRESENTACOES lIDA Endereço: RUA REINOLDO RAU 263 SL 1 CP
1340 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: FND TRANSPRODOVIARIO LIDA Portador: - Espécie: DMI- N"
Titulo: 185568/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 65,00 - Vencimento: 18/08/2010

Apontamento: 156227/2010 Sacado: GABRIEL SPFZlA Endereço: RUA LUIZ SPFZlA 125 - I ESQUERDO - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89253-100 Credor: GlliA COMERCIO DE AUTO PECAS lIDA Portador: - Espécie: DMI- N" Titulo:
q666056761 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 332,55 - Vencimento: 23/08/2010 (

Apontamento: 156113/2010 Sacado: GILMAR DOS SANTOS Endereço: RUA DOMINGOS DA ROSA 413 - IUlA DA
FIGUEIRA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-010 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
25200 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 175,95 - Vencimento: 19/08/2010

Apontamento: 156321/2010 Sacado: IlDEMAR PONATH Endereço: RUAUNO SBARDELATI1320 - Vn.ANOVA - Iara
guá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIOMA7ZI Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 10/12 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.235,00 - Vencimento: 10/02/2009

Apontamento: 156214/2010 Sacado: INST MESCH LUZ DO DIA ITDA Endereço: JOAO TOZINI - CORUPA-SC - CEP:
89278-000 Credor: METALURGICA E COMERCIOMARMlL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 05266 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 281,51 - Vencimento: 22/08/2010

Apontamento: 156319/2010 Sacado: IVEfE APARECIDA BORBA Endereço: RUA QUADRANGULAR S/N - JARAGUA
84 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MA7ZI Portador: - Espécie: NP - N" Titulo: 01/01 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.l30,00 - Vencimento: 10/10/2009

Apontamento: 155911/2010 Sacado: JUUANAAPLOPES Endereço: RMANOEL LUIZDASILVA350 - VIIANOVA- Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89259-360 Credor: SICOOB-SC BWCREDI COOP ECON ECjlliDITO Portador: POI.LYFORMAlU
RAS Espécie: DMI- N°Titulo: 9290 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 254,00 - Vencimento: 15/07/2010

Apontamento: 156322/2010 Sacado: JUUO CARLOS WPES Endereço:DEODATO JOSE GARCIA - JARAGUÁ DO SUL
SC - CEP: 89253-000 Credor: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN LTD Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 20343 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1I5,00 - Vencimento: 26/08/2010 .

Apontamento: 156114/2010 Sacado: MARCONDES DE ALENCAR POlZIN EPP Endereço: RUAAFONSO BARrEL 233 -

JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-110 Credor: JS REP EM PECAS E EQUIP ITDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
100836-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.387,40 - Vencimento: 19/08/2010

Apontamento: 1563?9 /2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL LTDA Endereço: R LEOPOLDO MANKE 230 -

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor: FSSAIND ECOMDE PRODAllMENTICIOS lIDAPortador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 29273 - Motivo: falta dépagamentoValor: R$1.l67,00 - Vencimento: 23/08/2010

Apontamento: 156036/2010 Sacado: NlITON CIPRIAN1 CARDOSO Endereço: RUA DOS IMIGRANTES 85 - VIIA RAU
- JARAGUADO SUL - CEP: - Credor: ADEMIR CAVAlHEIRO DE llMA Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 01/01- Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 800,00 - Vencimento: 20/07/2010

Apontamento: 156320/2010 Sacado: RENATA AllNE CARVALHO RODRIGUES FWRES Endereço: RUA ARTHUR
GUMZ 369 - VILA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MAZZI Portador: - Espécie: NP - N° Titulo:
34/36 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,00 - Vencimento: 20/08/2009

Apontamento: 156360/2010 Sacado: ROSEU MARISA SOPRAN & CIA ITDA Endereço: AV PREFEITO WALDEMAR
GRUBBA 1346 - CENTENARIO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CÉP: 89256-501 Credor: TIJPER DISTRIBUIDORADE AUTO
PECASSA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0001744/05 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 517,19 - Vencimento:
24/08/2010

Apontamento: 155895/2010 Sacado: STOCK & CRISTOFOIlNI CONFEIT, FESTAS lID. Endereço: RUA LEOPOLDO
MAHNKE 96 - CENTRO - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor:ADIR lllNGHAUS E CIA l1DAME Portador: -

Espécie: DMI- N° Titulo: 041530A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 130,80 - Vencimento: 17/08/2010

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 08/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de setembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 22
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> Quanto os políticos já faturaram.
Dilma Rousseff arrecada mais recursos na campanha do que todos adversários juntos
A candidata do PT à
Presidência, Dilma
Rousseff, arrecadou,
até o momento, R$ 39,6
milhões, mais do que a

arrecadação somada
de todos os demais
concorrentes ao

Palácio do Planalto.
Seu principal adversário, o tu

cano José Serra (PSDB), conseguiu
até o momento R$ 26 milhões.
Marina Silva (PV), terceira coloca
da das pesquisas, arrecadou R$ 12

mil. Os outros seis candidatos jun
tos arrecadaram apenas R$ 94 mil.
Os dados foram divulgados nesta

segunda - feira pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), com base na

prestação de contas parcial feita
até o dia 3 de setembro.

De 'acordo com o TSE, Dilma foi
também a candidata que mais gas
tou. ForamR$ 39milhões, valor supe
riorao de todos os concorrentes jun
tos. Serra teve uma despesa de R$
25,2 milhões, e Marina, de R$ 11,8

milhões. Os nanicos gastaram R$ 89
mil. Destaca-se ainda nesse gru
po o candidato do PSTU, Zé Ma

ria, que teve uma despesa de R$
23.388,43, quase três vezes o que
conseguiu arrecadar: R$ 8.064,98.

DILMA SEGUE
NA FRENTE

A última pesquisa Datafolha
mostrou que a candidata do PT à
Presidência continua à frente na

disputa, com 50% das intenções
de votos. José Serra ficou com 28%,

.
e Marina Silva chegou a 10%. Os
outros candidatos não chegaram a

1%. Brancos e nulos somam 4%, e
. 7% estão indecisos. Na última pes
quisa, a petista tinha 49%, o tucano

29%, e a verde 9%. As oscilações fica
ram dentro da margem de erro, de
doispontospercentuais,paramaisou
paramenos. O levantamento segue a

projeção apontada por pesquisa Ibo
pe, em que Dilma ficou com 51%

.

das intenções de voto, contra 27%
de Serra.Marina apareceu com 8%..

• AgênCia Brasil

DIVULGAÇÃO

Candidata petista não lidera apenas o orçamento, também segue na frente nas pesquisas de opinião

PREVISAO DO TEMPO.

NUVENS EM se
Mais nuvens com chuva
isolada da Serra ao

litoral, mesmo assim
com períodos de sol.
Nas outras regiões,
muitas nuvens com

aberturas de sol.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

QUARTA

6MíN: 14°C
MÁX: 23°C

QUINTA :J�,-�MíN: 13°C
MÁX: 24°C ( )..........,-'_

SETE DE SETEMBRO

.Sensação varia
no feriado em' se

.

A sensação térmica mínima
oscila de região para região no Es
tado. A menor percepção da tem:

.

peratura será registrada na Serra,
. Meio-Oeste e Sul, entre Doe e 5°C.
No restante de Santa ·Catarina a

sensação fica entre 10°C e 15°C, já _

no Norte varia entre 15°C e 20°(3.

tlisolaraofJ

PREVIS.

Tempo firme
durante a semana
A semana registra tempo firme

com sol no Oeste e commais nuvens
do Meio-Oeste ao litoral, devido à

circulação marítima. Temperaturà
em gradativa elevação. A partir do
fim de semana uma frente fria passa
pelo Estado e provoca mais chuva
na divisa com o Rio Grande do Sul.

"
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linhadeFundo

.� Julimar Pivatto
PIERO RAGAZZI

. Não deu
o Iaraguá Breakers não se deu bem na abertu

ra do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no

campo do Cruz deMalta, o time jaraguaense até saiu
na frente, marcando um touchdown com Dalcanale.
Mas o Ponta Grossa Phantoms conseguiu a virada e

abriu 20x6. Os donos da casa tentaram uma reação,
convertendo mais um touchdown, novamente com
Dalcanale, mas o jogo terminou mesmo 20x14. Os

paranaenses chegaram'atrasados ao campo de jogo
porque ficaram presos em um congestionamento.
O próximo jogo será no dia 9 de outubro, contra o

Curitiba Hurricanes, na capital paranaense.

Mudancas 1.
..:»

, Fifa resolveu alterar algumas regras
do futsal. E, com isso, deve limitar
as ações do goleiro-linha. Hoje o ar

queiro pode receber a bola pela se-'

gunda vez seguida desde que ela passe para o
campo de ataque. Com amudança, só pode-

o rá receber se o adversário tocar nela e, mes
- mo assim, no máximo quatro segundos. Se

infringir a regra, será marcado um tiro livre
indireto para o adversário. Outra mudança é

quanto ao tempo: a partida só será finaliza
da quando a bola atingir o destino final. Por

exemplo: caso o jogador chute em direção ao

gol e o cronômetro zere com a bola no ar e,

depois disso, ela entrar no gol, serávalidado do
tento, assim como acontece no basquete.

Mudanças 2
A CBFS disse que está dente das mudan

ças e vai se pronunciar nos próximos dias a

respeito disso, informando a data em que
as novas regras entrarão em vigor. Fui ouvir
a opinião do técnico Fernando Ferretti, mas
ele prefere estudar melhor a regra antes de
falar sobre ela. Segundo o treinador, alguns
pontos ainda estão confusos e seria precipi
tado tecer alguma opinião agora. "Temos de
ver, por exemplo, se no campo de ataque o

goleiro pode atuar normalmente como joga
dor de linha", afirmou.

PIERO RAGAZZI

ANIVERSARIANTES

GflOACfC
cmAlOS)

Tradicional clube do
futebol italiano

OE I_II. (IIMaS) -

Time de Pelotas (RS)
que tem umas das
torcidas mais

fanáticas do país

a. (fR ilnS) -

Centro Sportivo
Alagoano, um dos mais
conhecidos do Estado

MalIRã
(li AfI&S) - Clube

mineiro, da cidade de
Poços de Caldas

,

'mm fG (lfIi AKIS)
- o Galo de

Borborema tem
sede em Campina ,

Grande (PB)

twm mmen: ftll!lll
04,lifmS)

- Clube de João Pessoa
(PS) que tem xarás em

Pernambuco e no Piauí

SMlJllS� (1IUlfI;S} -

Time angolano inspirado
no xará brasileiro

-

S G I

Néki mantém a

invencibilidade'
Alvirrubro vence mais uma e é o
único com 100% de aproveitamento
JARAGUÁ DO SUL

A Segunda Divisão chegou
à terceira rodada. E que
se deu melhor foram
Néki e Rio Cerro que
lideram a Chave A e B,
respectivamente.

terna, trocando de lugar com o

time do Garibaldi.
Pelo Grupo B, sorte dos times

visitantes, que venceram dois dos
três confrontos. O Guaranyapron
tou para cima do Barrabaxo, ven
cendo por 2xO, assumindo o ter

ceiro lugar, enquanto o Barabaxo
é o quinto. O Rio Molha também

perdeu em casa, para o Noite a

Fora, e deixou o Rio Cerro avançar
na liderança (os dois estavam 'em

patados). A equipe derrotou os Ga
lácticos por 3x1 e lidera de forma
isolada com um ponto a mais que
o Noite a Fora. O Rio Molha caiu
três posições e está em quarto.

No fim de semana' folgaram
'o Atlético Independente (Grupo
A) e Conti Elétrica (Grupo B). A

" quarta rodada acontece no pró
ximo fim de semana, dias 11 e 12

de setembro, quando Operário
(Grupo A) e Rio Molha (Grupo B)
ganham um descanso.

�... Néki enfrentou o Operá
rio/Nova Geração fora de
casa e venceu por 2xO . .O

...." placar manteve o Operá
rio na quarta colocação com ape
nas três pontos. Ainda pelo Gru

po A, O' Vila Rau empatou com a

Ponte Preta em 1x1. O resultado
não mudou a tabela e os dois
times seguem sexto e terceiro,
respectivamente. O Roma foi

surpreendido dentro de casa

contra o Grêmio Garibaldi por
2x1. A derrota custou a queda'
da quinta colocação para a lan-

DIVULGAÇÃO/AVANTEESPORTES

Néki venceu
I"

o Operário
fora de casa e

manteve a boa
campanha no

torneio

R. Mare�hal Floriano Peixoto, n° 80 - SI4 e 5 www..megacred.netCentro - Jaraguá do Sul f1i:. .- ....(Ao lado do Bradesco) �(47) 3370.�223 I 337D.�2.......
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FOTOS PIERO RAGAZZI

Goleiro Wagner, do Vitória, comemora depois de defender o pênalti cobrado por Vaé
- ,

..

Cruz de Malta, do lateral Miguel, lamentou a derrota no campo do adversário
\

TAÇA O CORREIO DO POVO

Vitória reverte
vantagem do
Cruz deMalta
Auriverde fez o dever de casa e pode
perder por um gol de diferença
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória mostrou sua força
no estádio Hugo Koehn, fez
a lição de casa vencendo por
3x1 e abriu boa vantagem na

decisão da Taça
O Gorreio do Povo.

equipe, que até o fim do
returno estava desacre
ditada e classificou naúl
tima colocação, deu uma

guinada na fase decisiva e agora é
a favorita para levantar a Taça O
Correio do Povo. O primeiro tem

po de jogo foi bastante truncado
com poucas chances de gol para
ambos os lados. A decisão pegou
fogo mesmo no segundo tempo.
Com um minuto da etapa com

plementar oVitória abriu o placar,
com Casca.Vaé, que tinha perdido
um pênalti no primeiro tempo, se
redimiu e empatou a partida aos

19. Pedreiro, que entrou no inter

valo, colocou o Vitória fez 2xl aos
21. Cesinha, aos 26, garantiu o

triunfo do auriverde em um chute
da intermediária.

Mesmo com a vantagem, o téc-

nico Carlos Ricardo acredita que
nada está definido. "Eles (Cruz de
Malta) são aguerridos, têm perso
nalidade e toquede bola, sabemos
que não ganhamos nada ainda",
alertou. O treinador do ·Cruz de
Malta, Derli de Araújo, está con

fiante em na virada. "Futebol tem
dessas coisas, não esperávamos
perder. É um jogo de 180 minu

tos, temos mais 90 para empatar,
uma vez que temos a vantagem
do empate", previu. Com o re
sultado, o auriverde pode perder
por até um gol de diferença que
mesmo assim conquista a Taça
OCP. O Cruz de Malta precisa ven
cer por dois gols de diferença.

/lO time deles é aguerrido,
. tem personalidade e

toque de bola. Não
ganhamosnada ainda".

CARLOS RICAR1)()/T�CN"ODOVl1Óftf�
Nos aspirantes o Flamengo

deu uni passo importante "para
o título da categoria ao vencer o

Cruz de Malta por .Ixü, com gol
de Rafael Britez. O jogo de volta
está marcado. para domingo, 12,
às 13h30 (aspirante) e 15h30 (ti
tular), no estádio Eurico Duwe.

FEMININO FICA COMO VICE APÓS PERDER PARA CHAPECÓ

Basquete sub-15, masculino é bicampeão.
A equipe Unimed/FME

conquistou o bicampeonato
estadual sub-Iõ de basquete
ao bater o Joinville 'por 61x60
em uma decisão emocionante.
O equilíbrio entre as equipes
era tanto que a final foi defini
da na prorrogação. A decisão
teve todos 'Os ingredientes de
um grande jogo de basquete:
bom público, alternâncias na

liderança do placar, marcações
polêmicas ·da arbitragem, ner
vosismo e grandes jogadas.

As equipes empataram em

52x52 no tempo normal e na

prorrogação os jaraguaenses
perdiam até nove segundos,
quando o capitão Bryan sofreu
uma falta e converteu os dois
lances livres, garantindo a vitória
da Unimed/FME. O técnico Ra
fael Mueller considerou o feito
como um marco na história do

basquete de Jaraguá do Sul por
ter sido o primeiro bicampeo
nato desde a fundação da AJAB.
"Foi um muito difícil, mas esses

atletas se superaram e ganharam
o bicampeonato", disse.

As meninas da Elian/FME,
também no sub-15, estiveram
em Chapecó no fim de semana,
onde ficaram com vice-campe
onato catarinense. As coman

dadas de Viviam Martins ven

ceram duas das três partidas
.

que disputaram no quadrangu
lar final, perdendo apenas para
as anfitriãs do Chapecó. Na úl
tima rodada, as jaraguaenses
precisavam torcer para que o

São José derrotasse as donas da
casa, mas Chapecó venceu por
63x44 e ficou com o título.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Garotos da Unirned/FME fizeram uma partida história contra Joinville, vencida somente na prorrogação
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ra-

vaga nas quartas
Equipe leva sufoco no final, mas garante os três pontos

PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL

Uma partida que teve
gostinho de revanche para'os
jogadores da Malwee/Gimed.
Assim foi encarado o jogo de
ontem contra a Intelli.

equipe se esforçou até
o último minuto para
garantir os três pontos
e assegurar a vaga nas

quartas de final. O placar de 3x2
só foi ameaçado nos instantes

finais, em partida que a Malwee
dominou quase que o tempo
todo. Os jaraguaenses abriram
o placar aos 5min03 com Fal
cão. Valdin roubou a bola tirou
o goleiro da jogada e deu um

passe açucarado para o melhor
do mundo.

Na volta do intervalo aMalwee
entrou com o objetivo de aumen
tar a .diferença no marcador. Dito
e feito, aos 6min07, Lenísio de cos
tas passou para Jonathan tocar

no meio das pernas do goleiro
Guitta, 2xO. O terceiro daMalwee
foi com o Índio. Neto pegou uma
bomba de primeira após a co

brança de escanteio a bola bateu
em Índio e entrou, aos 9min45,
3xO. A lntelli . colocou Darlan
como goleiro linha e conseguiu
diminuir comAugusto (15min55)
eGuitta (18min28), 3x2.

Falcão, em entrevista a Studio
FM, disse que a equipe conquis
tou uma vitória no limite, mas

importante para dar tranquili
dade para os próximos jogos. O

próximo compromisso da equipe
será sexta-feira, 10, contra o Co
rinthians em São Paulo.

• Genielli Rodrigues .

genielli@ocorreiodopovo.com.br

Malwee, do ala Dian, abriu três de vantagem, mas deixou a Intelli encostar

tlGA FUTSAl - GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

Minas 2x2 Krona/Joinville
Carlos Barbosa 3x1 Copagril
Atlântico 2xO Florianópolis

SEXTA-FEIRá (10/9)
20h - Copagril x Atlântico
20h15 - Krona/Joinville x Carlos
Barbosa
20h15 - Florianópolis x Minas

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; t - Empates; D.- Derrotas; GP - Gols

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

li FUTSAl GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

Petrópolis 4x2 Umuarama

Foz 1x2 Corinthians
Malwee 3x2 Intelli

SEXTA-FEIRA (10/9)
19h - Corinthians x Malwee
19h15 - Intelli x Petrópolis
20h15 - Umuarama x Foz

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

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

PIERO RAGAZZI

IJGA fEMININA

Jaraguá perde em casa
A Raumak/Barateiro (foto) não se

deu bem no primeiro jogo das quartas
de final da Liga. A equipe foi derrota
da pelo Kindermann por lxO em plena
Arena Jaraguá. A ala Marcela foi quem
marcou para as visitantes. O jogo de
volta será hoje, às l7h, em Caçador. As
meninas precisam vencer para levar a

decisão para a prorrogação.

CLASSIFICAÇÃO
.

19"RODADA

Botafogo 2x2 Grêmio
Ceará Ox2 Vasco
Corinthians 5x1 Goiás
AvaíOx1 Atlético-PR
Palmeiras 2x3 Cruzeiro
Guarani 2x1 Fluminense

Flamengo OxO Santos
Atlético-MG 2x3 São Paulo
Atlético-GO 4xl Vitória
Intemacional 2xO Prudente

20"RODADA
AMANHÃ
19h30 - Ruminense x Ceará
19h30 - Cruzeiro x Intemacional
19h30 - Grêmio x Atlético-GO
19h30 - Goiás x Guarani
22h - São Paulo x Ramengo
22h - Vitória x Palmeiras
22h - Atlético-PR x Corinthians

: 7 i 21 :24 ; -3 :35,1% QUINTA-FEIRA
21h - Santos x Botafogo

• 21h - Vasco x Atlético-MG
21h - Prudente x Avaí

lç,I��I�§,�iA��:Jf,iqi�����e§-�
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

PE()NJ\I'() B SltEIRfJ �. SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO 19"RODADA

São Caetano 1x2 Vila Nova
Náutico ixO Santo André
América-MG 1x3 Ponte Preta
Bahia ixl Bragantino
Portuguesa 1x2 Sport
Guaratinguetá 1x0 Coritlba
Paraná 1xl Figueirense
Brasiliense ixO América-RN
ASA 0x2 Duque de Caxias
lcasa 2x0 lpatínga6° América-MG

7°

8° Portuguesa
9° São Caetano

10° Icasa

11° Sport
12° D. de Caxias

13° Paraná 24 1� 7 13
i

14° Brasiliense 24 19 5 9

15° A'$A 22 19; 7

:52,6%
;52,6%

7 149,1% 20"RODADA

2 149,1% HOJE
16hl0 - Ponte Preta x ASA

2 147,4% 16hl0-SantoAndré x lcasa

5 147,4%
-7 :45,6%
4 142,1%

!
-3 j42,l%
-3 138,6%

16hl0 - Vila Nova x Portuguesa
16hl0 - Sport x Brasiliense
18h30 - Bragantino x América-MG
18h30 - lpatinga x Paraná
18h30 - América-RN x Bahia
18h30 - Duque de Caxias x
Guaratinguetá
21h - Figueirense x São Caetano
21h - Coritiba x Náutico

Rebaixados para Série C

JOGOS PELO BRASIL

Atlético Ibirama 1x3 Brusque
Metropolitano 1x2 Joinville
Avaí ixO Figueirense

16h - Joinville x lraty
16h - Uberaba x Tupy
16h - Guarany-CE x Santa Cruz
16h - Metropolitano x Operária
17h - CSA x Sampaio Corrêa
17h - Remo x Vila Aurora
19h - Mixto x América-AM

Regulamento: Jogos de ida e volta,
classificam-se os vencedores de
cada confronto.

Juventus Ox3 Imbituba

Chapecoense 0x2·Criciúma
7"RODADA

QUINTA-FEIRA
13h30 - Brusque x Criciúma
SÁBADO
13h30 -Imbituba x Chapecoense
13h30 - Figueirense x Juventus
13h30 - Joinville x Avaí
13h30 - Atlético lbirama x

Metropolitano

• BRASILEIRÃO SÉRIE C
·8" RODADA
Gama OxO Marília
Macaé OxO Ituiutaba
CRB OxO Alecrim
Juventude 2xl Chapecoense
Criciúma 1x0 Caxias

Paysandu 1x0 São Raimundo
ABC OxO Campinense
Rio Branco 2xl Águia Marabá
9"RODADA
SÁBADO
16h - Fortaleza x Rio Branco
16h - Sãq Raimundo x Águia Marabá
DOMINGO
16h - Campinense x Alecrim
16h - Salgueiro x CRB
16h - Luverdense x Macaé
16h - MarDia x Ituiutaba
16h - Brasil-RS x Criciúma
16h - Chapecoense x Caxias

• CAMPEONATO CATARINENSE
• _PIVISÃO ESPECIAL CLASSIFICAÇÃO: Avaí 16, Joinville

16, Imbituba 14, Figueirense 13,
Criciúma 12, Metropolitano 9,
Brusque 7, Juventus 6, Chapecoense
4 e Atlético Ibirama 1.

6" RODADA

Próspera 1x2 Concórdia
MarcDio Dias 3xO Videira
Camboriú OxO Atlético Tubarão
HercDio Luz 3xO x:v Outubro
HOJE
16h - Joaçaba x Porto
7"RODADA
DOMINGO
16h - Hercílio Luz x Próspera
16h - x:v de Outubro x Camboriú
16h - Videira x Joaçaba
16h - Porto x Concórdia
18h30 - Ati. Tubarão x MarcDio Dias

CLASSIFICAÇÃO: Marcílio Dias 14,
Concórdia 14, x:v de Outubro 12,
Atlético Tubarão 11, Hercílio Luz 6,
Cambonú 6, Joaçaba 6, Próspera 4,
Porto 3 e Videira 1.

• ESTADUAL JUVENIL
·6"RODADA
Atlético Ibirama 1xl Brusque
Metropolitano Ox4 Joinville
Avaí 2xl Figueirense
Juventus 2x0 Imbituba

Chapecoense 1x2 Criciúma
7"RODADA

QUINTA-FEIRA
15h30 - Brusque x Criciúma
SÁBADO
15h30 -Imbituba x Chapecoense
15h30 - Rgueirense x Juventus
15h30 - Joinville x Avaí
15h30 - Atlético Ibirama x

Metropolitano
CLASSIFICAÇÃO: Criciúma 18,
Joinville, 16, Rgueirense 15, Avaí 15, .

Brusque 9,Imbituba 7, Metropolitano
7, Juventus 7, Chapecoense 4 e

Atlético de Ibirama 2.

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Paysandu 14, Fortaleza
lO, Águia Marabá 8, Rio Branco-AC

6, São Raimundo 3.
GRUPO B: ABC 12, Alecrim lO, CRB
8, campinense 7 e Salgueiro 5 .

GRUPO C: Macaé 11, Luverdense 9,
Ituiutaba 9, MarDia 6 e Gama 5.
GRUPO D: Criciúma lO, Chapecoense
lO, Caxias 8, Brasil 8 e Juventude 7.

Regulamento: Os dois primeiros de
cada grupo avançam à próxima fase

.
e o último colocado de cada chave é

. rebaixado à Série D.

• DMSÃO DE ACESSO
·4"RODADA
Caxias l1xl Pinheiros

Caçador 8xO Blumenauense
Inter de Lages 1x2 NEC
5"RODADA
DOMINGO

• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• SEGUNDA FASE - JOGOS DE IDA
Rio Branco-ES 1xl Madureira

Tupi 2x2 Uberaba

Araguaína 1xl Treze
lraty 0x2 Joinville
Operário-PR 1x0 Metropolitano
Fluminense-BA 1x0 Brasnia
Santa Cruz 4x3 Guarany-CE
Sampaio Corrêa 5xO CSA
América-AM 3xl Mixto
Vila Aurora OxO Remo

15h - Blumenauense x Intemacional , • INTERBAlRROS
• JOGOS DE VOLTA
Vieiras 1x3 Vila Lalau
Joâo Pessoa 2xl Czemiewicz
Santo Antonio 1x0 Jaraguá 84
Três Rios do Norte 1xl Rio Cerro
Rio da Luz 4x3 Chico de Paulo
Rio Molha 1x0 Estrada Nova
Vila Lenzi 2xl Rau
Ilha da Rgueira 6xl Água Verde
PRÓXIMOS JOGOS

15h - Guarani x Caxias
15h - Pinheiros x Maga
TERÇA-FEIRA (14/9)
20h - Oeste x Caçador
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Caxias 6, Guarani 6,
Pinheiros O e Maga O.
GRUPO B: NEC 8, Caçador 7, Inter de
Lages 3, Oeste 2 e Blurnenauense 1.

JOGOS DE VOLTA
SÁBADO
15h - Madureira x Rio Branco-ES
20h30 - Treze x Araguaína
DOMINGO
16h - BrasDia x Ruminense-BA

• ESTADUAL JUVENIL DATA A DERNIR

·6"RODADA Joâo Pessoa x Ilha da Figueira
Vila Lenzi x Rio Cerro
Santo Antônio x Vila Lalau
Rio Molha x Rio da 'Luz
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Homemmorreafogado em riacho
Oto Hafemamm pode ter sofrido um ataque cardíaco, segundo laudo preliminar do IML
MASSARANDUBA

Dto Hafemamm, 52 anos,
morreu afogado em um

pequeno riacho no Ribeirão
13 de Maio, próximo à
residência onde morava

com os dois filhos.

De acordo com Gilmar Wo

znicza, "Hafemamm era alco
ólatra e provavelmente perdeu
o equilíbrio e caiu no rio". "Ele
tinha os pés e pernas inchados,
pode ter caído e não conseguiu
mais levantar", avaliou.

UEle tinha os pés e
pernas inchados, pode

ter caído, e não conseguiu
mais levantar".

GtUU!IUOWOlNIC'lA, 2'1 ANOS,
AMIGO Dlt FAMfUA

Corpo do homem de 52 anos foi encontrado em riacho no bairro Ribeirão 13 de Maio, em Massaranduba

ez quilômetros longe
da área central de Mas- '

saranduba, ele foi en-

__,- contrado pelo amigo da

família, o mecânico Gilberto
Woznicza, 27 anos, por volta das '

7h de ontem. Logo depois, os

Bombeiros Voluntários remove
ram a vítima da água. Conforme
o laudo do IML (Instituto Médí-"
co Legal), Hafemamm pode ter

sofrido um ataque cardíaco e se

afogado em seguida.
O bombeiro Adelson Pohn

Limperger, que atendeu a ocor

rência, diz que nenhum sinal
de agressão física ou violência
foi visto pelo corpo da vítima.
"Ele aparentava estar no local
há cerca de dez horas", relatou.
Dois socorristas realizaram a re

moção do corpo.

MASSARANDUBA
Um incêndio destruiu a casa

da família do pedreiro Sidnei Pe
reira Ortiz, 32 anos, na ruaVictor

Bramorski, Centro de Massaran

duba, por volta das 17h de do

mingo. Os Bombeiros Voluntá
rios aindanão sabem informar o

que causou o fogo
Em minutos, as chamas con

sumiram' os 60 metros quadra
dos da residência de alvenaria.
Na correria, Sidnei - acompa
nhado da esposa Ivanilde e dos
três filhos - conseguiu salvar a

televisão, 'computador, micro
ondase o carro.

Para apagar o incêndio, 16

mil litros de água foram neces

sários. Os Bombeiros- de Massa

randuba solicitaram a ajuda da

corporação de Guaramirim, que
compareceu com um caminhão
de oito mil litros de água e mais
três voluntários.

Segundo Ortiz, o fogo ini
ciou nos fundos da casa. "Escu-

Segundo o genro de Hafe
mamm, Elimar Galke, 43 anos,'
era comumOto sair cedo e voltar

para casa à noite. Ele havia deixa-
.,

do a sua residência perto das 22h
de domingo e a família se deu
conta do sumiço dele somente

na segunda-feira de manhã. De
acordo com amigos, nos últimos
anos Hafemamm-vivia da apo
sentadoria da falecida esposa e

desde então passou a ingerir be
bidas alcoólicas. Ele foi velado na

'igreja da comunidade e enterra

do ontem, às 16 horas.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

BOMBEIROS AINDA NÃO SABEM INF,ORMAR o QUE CAUSOU O fOGO

FamOia perde casa em i,ncêndio
tei o telhado estralar e não deu

tempo de fazer nada", lamen
tou. O pedreiro não imagina o

que pode ter causado o incên
dio. Ele vai procurar a Prefeitu
ra para limpar o local.

A residência era do sogro de
Ortiz e o prejuízo não foi calcu
lado. Enquanto isso, eles ficam

temporariamente na casa da fa
mília de Ivanilde. Eles perderam
praticamente tudo. Interessa
dos em ajudar a família podem
entrar em contato pelo telefone

(47) 3379-2404.

Fogo consumiu os

60 metros quadrados
da' residência

FOTOS DIVULGAÇÃO
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opçoes ,

·a

OFERTA

DOA

Valorizacão
do seu cárroAceitamos Antes de comprarCompare

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de conjícnço

4732746000

Promoções válidas até 08/09/2010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KIlOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM,

orto uro
lumenau, Jaraguá do S I e Joinville

.

Isso mesmo: são pacotes de viagem para Porto Seguro voando GOL, partindo de Curitiba, com traslados de
Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville. Saídas todos os domingos, de '12 de setembro até 6 de março.

Confira tudo o que o pacote CVC lndul:
• Roteiro de 8 dias;
• Transporte privativo de ida e volta até Curitiba;
• Passagem aérea. de ida e volta partindo de Curitiba;
• Traslados aeroporto / hotel/aeroporto;
• 7 noites de.hospedaqem com café da manhã;
• Passeio pela cidade com duração média de 3 horas,

com visita à área histórica, Cidades Alta e Baixa e

Praia de Taperapuã;
• Transporte para festa noturna no centro de lazer Tôa-Tôa;
• Transporte gratuito de terça a sexta-feira para o

centro da cidade (somente hotéis de praia).

A partir de-
1Ox sem juros

Reais
�

À vista R$ 688,
Hotel Casablanca

Preço para saídas 26/set, 28/nov

Ou acesse www.cvc.cpm.brlsce compre on-líne

Consulte seu agente de viagens '

Preço por pessoa em apartamento duplo. Taxas
de embarque não incluídas. Oferta de lugares
limitados e reservas sujeitas a conârmaçãc,
Financiamentos com cartão de crédito, cheque
pré-datado e boleto bancário.

B.lumenau - Shopping Neumarkt. 47 2102-5050
Jaraguá do Sul - Shopping Breithaupt 47 3055-0667

Joinville - Garten Shopping 47 3043-9l66
Joinville - Shopping Mueller : .47 2101-1515
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