
Desfile comemora
a independência

Cerca de quatro mil pessoas participaram do
desfile cívico realizado na rua Reinaldo Rau, na

manhã de ontem. Os festejos foram prestigiados
por aproximadamente dez mil pessoas, segundo
estimativa da Prefeitura. Outros municípios da

microrregião também organizaram programação
especial durante o feriado para lembrar a data.

, Página16

EG Gorai faz segundo
ensaio no domingo·
Grupo formado por pessoas da
comunidade vai se apresentar
na próxima edição do Femusc
(Festival de Música de Santa

Catarina). Página 9

,

Segundá entrevistadoría
,

série, o candidato a deputado
estadual Carlos Chiodlnl .

(PMDB) divide sua prQRostá
. ,

'J,
•

de trabalho em três ali .....

lazer, esporte e culturaI 'ai
.

suplente defende uma Dova

política de ínvestlrnentos,
com recursos direcionSt:to5
ao esporte nos bal�r
manifestações arttsti e

mais atividades de la�er
para a comunidade.

Pági êls4e

Nova. diretoria
assume dia 13
Presidente da Adefig
(Associação dos Deficientes
Físicos de Guaramirim), Luciano

. Ramos, diz que construção
de escola poliesportiva é uma

das principais bandeiras da
entidade. Página 12

.

FAMEG

,

'BLI
Em sete meses, 1,3 mil apreensões
Maioria dos veículos removidos para depósitos nos últimos sete

meses circulavam com o licenciamento vencido. Para a Polícia Militar,
,

irregularidades são um alerta sobre o desrespeito ao trânsito...p'�gin� 7

'E L
Millwee enfrenta o maior rival
Time jaraguaense terá de vencer a Krona, em Joinville. No jogo de ida,
os jolnvllensesqanhararn de 1 xO na Arena e jogam pelo empate. A
Malwee precisa ganhar no tempo normal e na prorrogação. Página 18

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br '
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ARQUIVO HISTÓRICO

"196�11
O primeiro ministro

Tancredo Neves

As desavençaS
polH:icas

Em sua coletânea de comentários publica
dos nos jornais do interior catarinense, o escritor

Eugênio Victor Schmõckel relembra os tumÜltos
que ocorriam durante as sessões da Câmara de
Vereadores. Uma das mais conhecidas pelos de
sentendimentos era a de Criciúma, que começou
o ano de 1984 com as mesmas brigas que acon

teciam no ano anterior. Na sessão inaugural, os

vereadores já trocaram palavrões, ameaças e

agressões. Um deles havia afirmado que o pro
blema dos assaltos na cidade acontecia por cau

sa do reduzido contingente policial, protestando
pela soltura de ladrões que foram liberados antes

mesmo de terem seus depoimentos tomados.
O episódio já parecia esquecido, quando outro

dos membros da Casa resolveu retomar o assunto

investindo contra o primeiro vereador. A reunião
acabou em grande nervosismo das duas partes e

um deles deixando o plenário antes do término da
sessão. Em Iaraguá do Sul, por volta dos anos 1960,
Eugênio conta que, mais de uma vez, vereadores

que sequer podiam ficar na mesma sala acabavam

"esquecendo" as desavenças quando um deles se
tomava prefeito e o outro, secretário.

No dia 8 de setembro de 1961, Tancre
do Neves é nomeado primeiro ministro
do Brasil. Vmte e quatro anos depois, seria
eleito presidente pelo voto indireto de um

colégio eleitoral, mas acabou adoecendo

gravemente no dia 14 de março de 1985, na

véspera da posse, ele morre 39 dias depois
sem chegar a sentar na cadeirapresidencial.

Em 1947, Tancredo Neves foi eleito de

putado estadual mineiro, pelo PSD (partido
Social Democrático) de Benedito Valadares,
sendo designado um dos relatores da Cons

tituição' estadual mineira. Com o fim dos
trabalhos constituintes, assumiu a lideran

ça da bancada do PSD e comandou a oposi
ção ao governo de Milton Campos, da UDN

(União Democrática Nacional), que havia

chegado ao Palácio da liberdade após uma

cisão no PSD mineiro.
Três anos depois, Tancredo foi eleito

deputado federal e em 1953 tomou-se mi-
. .nístro da Justiça. Durante sua gestão fo

ram sancionadas leis como a da Imprensa
e outra sobre a corrupção de menores. Ele'

entregaria o cargo no dia 24 de agosto, com

o suicídio de Getúlio Vargas. Fiel a Getúlio,
, 'Iancredo faz oposição ao governo de João

Café Filho e se toma um dos articuladores
da candidatura de Juscelino Kubitschek à

presidência nas eleições de 1955.
Na época, foi nomeado presidente do

Banco de Crédito Real de Minas Gerais, e

em 1956 JK fez dele o diretor do Banco do
Brasil. Seu envolvimento político chegóu ao

auge com a eleição para presidente, apesar
-de uma diverticulite - motivo contestado

até hoje por alguns historiadores, que sus

,peitam de envenenamento - ter impedido
sua ascensão ao poder.

A fotografia, sem data definida, registra um casamento

caipira realizado na Sociedade Dom Pedro II, em Corupá

PELO MUNDO

1 3

Círio de Nazaré
1 fJ

Sociedade das Nações
'1 2

O velho e o mar
Neste mesmo dia, em 1793, começa No dia 8 de setembro de 1926, a

em Belém do Pará a "festa do Círio de Alemanha é admitida por unanimida
Nazaré". Mais tarde, passou a ser cele- de na Sociedade das Nações. O papel
brada no segundo domingo de outubro da organização internacional era o

e hoje é considerada a maior manifesta- de assegurar a paz, e o país alemão

ção religiosa católica do mundo, reunin- passou a fazer parte do grupo sete

do dois milhões de pessoas. No início a anos depois de sua criação. O Con

comemoração era uma romaria vesper- selho da Sociedade havia se reunido
tina e noturna. A partir de 1854, passou, pela primeira vez em Paris, no dia 16
a ser realizada de manhã. de janeiro de 1920.

Em 1952, o dia 8 de setembro foi
marcado pela publicação do livro "O
velho é o mar", de Ernest Hemingway,
nos Estados Unidos. A história fala so

bre um velho pescador que .luta com

um gigante espadarte em alto mar, en

tre a Corrente do Golfo. Apesar de ter

sido alvo de apreciações divergentes,
é considerado a última grande obra de

ficção de Hemingway.

1:(\,P,()RTEI!/IU' 1 r,,�J

Atletismo juvenil
o jornal O Correio do Povo de 16 a 22

de abril de 1983 traz uma matéria sobre
as vitórias do esporte jaraguaense. No

Campeonato Estadual de Atletismo

Juvenil, que havia sido realizado em

Joinville no fim de semana anterior,
os atletas de Iaraguá conquistaram
o segundo lugar na contagem geral.

O Azorrague
Na Roma Antiga, um dos instrumentos de tortura mais usados pelos
soldados era o azorrague, composto por oito tiras de couro que, em cada

ponta, possuía um instrumento cortante ou um pedaço de osso de carneiro.
O uso também aconteceu no Brasil, nas mãos dos senhores escravos.

'

ARQUIVO HISTÓRICO
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QUINTA-FEIRA
Jorge 8rognoli,

economista
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PONTO DE VISTA

SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA
Durval Marcatto, Femando Rizzolo, Victor Danich,

presidente da Adjs Advogado sociólogo

A nova lei de adoção e a utopia

F
oi divulgada amplamente na mídia a entrada
em vigor da nova lei de adoção. A notícia trou

xe muita esperança aos pretendentes à ado

ção, que buscam a emoção da maternidade e

paternidade há algum tempo. Porém, como muitas

leis; esta é mais uma que dependerá de esforço de to

das as pessoas envolvidas no processo adotivo.

Quando se toca no assunto adoção, a pergunta
frequente é o porquê de a adoção demorar tanto tem -

.

po. E a resposta é uma só: a burocracia necessária. O
devido cadastro nacional para pretendentes a adoção
é de suma importância, pois tenta afastar as pessoas
que não estão preparadas para assu

mir tal compromisso.
'

O despreparo não envolve so

mente questão financeira, pois são
analisados também os aspectos psi
cológicos e morais, podendo ser ava

liado se a criança estará entrando
num ambiente familiar saudável.

É certo que, muitas vezes, os pais
biológicos também não estão prepa
rados para educar um filho, mas, na

adoção, cumpre ao Estado não permi
tir que ocorra abusos sexuais, trabalho
escravo, compra de crianças ou tentativas de devolu

ções, anos após a adoção. Além disso, o cadastro evita
o contato direto entre pais biológicos e pretendentes,
o que pode gerar arrependimentos pelos primeiros e

a consequente procura posterior pela criança, já que
sabem onde ela se encontra.

A nova lei e a inclusão do cadastro não evitam
todos os riscos e frustrações, não obstante esperar
se que a equipe técnica forense seja bem preparada

-

e fiscalizada pelo juiz, Ministério Público e todas as

entidades ligadas aos direitos da Criança e Adoles
cente. Deve haver diálogo direto e constante entre

todos os setores, pois, os direitos das crianças estão
acima de interesses pessoais, seja de quem for. Pri

vilegiar uns em detrimento de outros sem respeitar
o cadastro é entrega

li indireta", mascarada, e não

pode ser aceita pela sociedade.
Não se pode negar que a ríova lei continua tra

zendo demoras para quem quer adotar, mas também

"

trouxe a realidade das crianças em acolhimento insti
tucional e a busca de colocação em família substituta,
de forma mais rápida que até então. Preservar o direi
to da criança foi o grande objetivo.

Nesteaspecto, é necessário salientar que a pró
pria lei de adoção determina que a criança ou ado
lescente deva permanecer na família de origem e,
frustradas todas as alternativas, será encaminhada

para a adoção. Bem como prevê a determinação
de que toda criança/ adolescente que estiver em

programa de acolhimento terá sua situação reava

liada a cada seis meses, devendo o juiz, com base
em .relatório elaborado por equipe
interdisciplinar, decidir pela possi
bilidade de retorno à família ou pela
colocação em família substituta.

Um relatório bem elaborado, por
uma equipe técnica comprometida
com os interesses da criança é o que se

espera em obediência ao Estatuto da

Criança e Adolescente.
O que a lei trouxe de fato, é a defini

ção de que a institucionalização não é
sinal de dever cumprido. Pelo contrário,
ela traz uma determinação significativa

quando diz que lia permanência da criança e do adoles
cente em programa de acolhimento institucional não
se prolongará por mais de dois anos, salvo comprovada
necessidade que atenda ao seu superior interesse, de
vidamente fundamentada pela autoridade judiciária".
Esta regra estipula um prazo para que todos os agentes
envolvidos atuem efetivamente para definir o futuro de
cada criança abrigada, não permitindo que ela fique
"esquecida ou abandonada" pelo sistema.

A pergunta que se coloca diante destas questões é:

esgotado o prazo de dois anos, para onde vão as crian

ças? Aí está a questão para qual a lei não oferece res

postas, e nem poderia ser, pois trata-se do destino
de crianças. Entendemos seu objetivo em fazer com

que as políticas públicas agilizem os atendimentos às

crianças abrigadas e possam oferecer respostas ade

quadas a cada situação. Entretanto, aqui reside a uto

pia da lei, que permanece ainda sem respostas para
aquilo que se propôs contribuir;

Quando se toca no

assunto adoção, a

pergunta frequénte é
o porquê de a adoção

-demorar tanto

tempo. E a resposta é
uma só: a burocracia

necessária.

"
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Desfile
do Dia da Independência

ontem encantou público na

Reinoldo Rau, em Jaraguá do Sul.

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

* telefone (* não serão publicados).

PUBLICAÇÃO LEGAL
Faça como manda a lei:

.

Publique em jornal de grand-e clrculaç.ao
o jornal O CORREIO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande circulação local e regional.
Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

SERViÇO
�� E.

Palestra sobre
cirurgia plástica

A Câmara da Mulher Empresária de

Jaraguá do Sul promove hoje, às 19h30,
reunião-palestra com o médico Tiago Bo

danese, membro da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica. Com entrada gratuita
e aberta a todas as mulheres interessadas

.

em participar do Núcleo Setorial, o evento

vai ocorrer no Centro Empresarial, porém
é necessária a confirmação de presenças
pelo telefone (47) 3275-7026.

n ACrr1\�;ffÃ!O
Sesi abre cursos

gratuitos em Jaraguá
-

o Sesi/ SC está com inscrições abertas

para oito cursos de capacitação nas áreas
de formação pessoal e profissional, segu- .

rança e saúde no trabalho e informática.
As aulas são gratuitas e visam a atender
às necessidades das indústrias de apren
dizado de seus trabalhadores frente às
novas exigências do mundo do trabalho.

Inscrições na unidade do Sesi de Iaraguã
do Sul, pelo telefone (47) 3372-9400.

ItH

Recital de piano
a quatro mãos

Os professores Felipe Krelling e Talita
Martins voltam a se apresentar ao público
com o recital "Musikante Duo", no Centro
Cultural da Scar. Ao piano, os dois.ofere
cem neste sábado, dia l l, às 20h, um pro
grama que inclui peças de Francisco Mig
none, Osvaldo Lacerda, Edson Zapronha,
Heitor Villa - Lobos, Edino Krieger, Ernest
Mahle e Ronaldo Miranda. Os ingressos
custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

eUH �!O (:: I�f)

Curso para contadores
no Centro Empresarial
o curso SPED EFD PIS/COFINS será re

alizado dia 13 de setembro no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul, das 8h às 12h e

das 13h às 17h. A capacitação é destinada

para contadores, empresários, advogados e

demais interessados e será ministrada pelo
contador Elielton Souza. O investimento
até hoje é de R$ 365,50, após R$ 430. Ins

crições pelo site www.socionsolucoes.com.
informações pelo telefone (47) 9976-0887.

"
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ENTREVISTA

"O lazer afasta as

crianças das drogas"
Suplente na atual legislatura, Carlos Chiodini

(PMDB) apresenta propostas para voltar à Alesc

Quer aprender
bateria grátis?

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

o Correio do Povo: O candi-
ato disputou a primeira elei

>
do em 2006, quando ficou na

suplência. Foram nove meses de
mandato interino, sete consecu

tivos que encerraram em abril.

_
O que motiva o senhor a tentar

novamente uma vaga na Assem

bleia Legislativa?
• Carlos Chiodini: Eu fui candi

dato na outra vez sem ter dispu
tado nada antes e tive uma vota

ção expressiva na região. Foram

mais de 24 mil votos, fui o mais
votado do Vale do Itapocu e isso
me motivou a participar em um

segundo momento. Nunca tinha

ocupado cargo público e fiz mais

votos que alguns concorrentes

eleitos por outras siglas.
.

.

Depois disso, fui diretor ad
ministrativo do Porto de São
Francisco do Sul por dois anos,
secretário municipal por um ano

e assumi como deputado por um

período que me deixa preparado
para disputar o cargo novamente.

OCP: Quais as principais
propostas de mandato do can

didato?
CC: A primeira e principal

delas é com certeza defender os

interesses regionais, valorizar os

nossos municípios na Assem
bleia Legislativa. A região possui
apenas cinco cidades de 293 e

produz 8% do PIB (Produto In
terno Bruto) catarinense, os re

cursos precisam retornar. Den
tro dessa proposta, eu divido em

três áreas.

Dos suplentes que assumiram o cargo de
deputado estadual pela região, Carlos Chiodini
(PMDB) foi o que permaneceu mais tempo na

Assembleia Législativa. O candidato também foi
.

diretor do porto de São Francisco do Sul e agora
.aposta em propostas principalmente nas áreas
de lazer, esporte e eultara para conquistar uma

.. cadeira na Alesc pelos próximQs quatro anos.

• Giovanni Ramos
giovannJ@ocorrelodopovo.com�br

-
.

A OPINIAO DE CHIODINI SOBRE:

• Legalização das drogas Contra

.

• Pena de morte Contra
••••• " •• � • ",,'., •• '0.0 _'" i •••. 0 O'" , •.. , , .� ••• " •• , - , " ,,_, o··. ";" '"i'" "0 O"" OH' '"," oi .. ,. _" '"'''''' , •• ,; ; ' .. , ••• "':':'": ,_. ,_'.

• Aborto Contra, a
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Guaram.
Guabiruba e lu.

"

No lazer, esporte e cultura,
eu defendo uma nova política de
investimento de recursos. Sou
contrário a você pegar o dinheiro

público e investir, por exemplo,
R$ 1 milhão em uma festa que o

povo ainda tem que pagar para
entrar, consumir, se divertir. Isso
não dá inserção e não democra
tiza o lazer.

Temos que apoiar o esporte
nos bairros, as associações exis
tentes que promovem a cultura da

região, as manifestações artísticas.
A intenção é aumentar as ativida
des de lazer para a comunidade,
que trabalha muito e possui pou
cas opções. O investimento no

lazer evita o contato de crianças e

adolescentes com as drogas, auxi
lia na segurança pública.

•
' I

,I,'"..

OCP: E os outros temas?

,

CC: Em habitação, precisamos
, .reduzir o déficit habitacional. O

país investe apenas 3% do PIB em

, questões do setor. É muito baixo.
Temos que-ampliar financiamen
tos, o governo estadual deve parti

,

" cipar, auxiliando as Prefeituras nas
,

'políticas de habitação.
'Mobilidade urbana é outro

ponto que quero levar para Câ
mara. Em Jaraguá do' Sul, cerca,

de 500 veículos são emplacados
por mês. Precisamos melhorar
o planejamento nesta área, no

"
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Plano Diretor, para que as obras

que sejam feitas resolvam de fato
os problemas que a sociedade
enfrenta. Um deputado deve co

brar e auxiliar na criação de con

vênios com as cidades.
O outro tema é a saúde. Pre-

'cisamos de mais investimentos

principalmente no atendimento

especializado. Não dá mais para
aceitar que alguém leve seis me

ses para conseguir marcar uma

consulta e mais seis para ser

atendido. O governo atual fez um

trabalho importante com os hos

pitais, e o próximo deve ter como

meta reduzir as filas.
E na educação eu defendo a

criação de mais cursos técnicos
na região e eles precisam ocorrer

paralelamente ao ensino médio.
Esses cursos devem atender a de
manda dos municípios, respeitan
do a vocação regional. Quanto ao

ensino superior, eu defendo novas
instituições estaduais. Em Santa
Catarina nós só temos a Udesc,
enquanto o Paraná possui cinco
universidades do Estado. Eu de
fendo que as principais regiões
tenham uma faculdade, também
oferecendo cursos que atendam a

vocação regional.

, OCP: Como está a campanha?
O candidato está buscando, tam

bém, votos fora da região?

A região possui apenas cinco cidades de
293 e produz 8% do PIB catarinense, os

recursos precisam retornar.

"

CC: Em 2006, eu não tinha

apoio de nenhum prefeito.' Desta
vez, tenho o apoio das Prefeituras
de Corupá, Guaramirim, Barra Ve

lha, Guabiruba e LuizAlves. Eu en

tro na campanha muito mais forte
e com chances reais de ser eleito.

O deputado não é de Iara
guá do Sul ou Massaranduba, ou

Corupá, é de todo o Estado. Eu
tenho laços em São Francisco,
onde fui diretor do Porto, fui pre
sidente da Juventude do PMDB e

conheci lideranças políticas e�
diversos municípios. Estàmos
trabalhando com agentes de

campanha em 88 cidades. Num
raio de 100 quilômetros, os tra

balhos são mais intensificados.

.,

OCP: Há uma estimativa de

quantos votos serão necessários
e quantos o candidato espera
'conseguir?

CC: Na coligação da qual o

PMDB faz parte deve ser preciso
mais de 30 mil votos para entrar

no jogo. Masdevemos tomar cui
dado com os números e não ficar
muito presos aos valores de 2006.
Os candidatos evoluíram, ficaram

\

mais conhecidos e têm maior po-
tencial de votos.

OCP: O excesso de candida
tos na região atrapalha mesmo a

campanha?

"

CC: Prejudica sim, mas não é
um problema exclusivo de Iara
guá do Sul. Todas as regiões de
Santa Catarina possuem candi
datos demais. Mas eleição não é

, fácil mesmo. Eleição morro abai
xo não existe mais.

OCP: E como o candidato está
vendo as eleições estaduais?

CC: Acho que a campanha do
Colombo começou a deslanchar
com a participação em massa do
PMDB. Há um bom clima na cam-

Política 5

PIERO RAGAZZI

panha, pois tenho convicção que
ele é o melhor candidato, mais

preparado, que já foi três vezes

prefeito é temos uma militância

aguerrida pedindo voto .por ele.
As pesquisas mostram isso.

Não há nada pior para um candi
dato do que o sentimento de estar

em um avião caindo e os números
mostram isso dos adversários. É o

mesmo que acontece com o Serra
no cenário nacional. Agora é que
se decide a eleição. Não adianta
comemorar três meses antes.

"

R. Marechal Floriano Peixoto, n° 80 - 514 e 5 WWW..megacred.net::Centro - Jaraguá do Sul
.

f1i:.
(Ao Lado do Bradesco) �(47) 337D.�223 I 337D.�24D

Todas as regiões de Santa Catarina possuem
candidatos demais. Mas eleição não é fácil '

mesmo. Eleição morro abaixo não existe mais, '

"
.

o investimento no lazer evita o contato
de crianças e adolescentes com as drogas,

.

auxilia na segurança pública.

"
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CHARGE EDITORIAL

-Educacão
�

QUERO tv\4Js
SHOVJS �

PAGoDE} além e mostra que o sistema educacional precisa ser

reavaliado e que o país tem muita coisa a melhorar

quando o assunto é educação. Faltam universida
des públicas para garantir o acesso mais democrá
tico ao ensino superior, o que estimula a abertura
de mais 'instituições particulares, normalmente

restringidas aos estudantes que
.

tem condições de pagar.
Porém, de que adianta abrir

universidades se o ensino fun
damental e médio não for de boa

qualidade? Se não estiverem pre
parados, como estes estudantes
enfrentarão o ensino superior?
Valorizar os professores com sa

lários mais dignos e melhores

condições de trabalho, cons

trução de novas escolas, inves-
timento em capacitação e na manutenção das ins

tituições já existentes são ações fimdamentais para
que a missão diária de ensinar seja cumprida de for
ma adequada e faça a diferençanavida dos cidadãos.

São grandes os desafios neste ano em que a

democracia em nosso país será reafirmada. Por

isso, precisamos eleger pessoas que tenham o

compromisso com o ensino público em todos os

seus níveis. E que, sobretudo, reconheçam que
a educação é fundamental para transformar o

Brasil em um país mais justo.
.

ara reduzír.o valor da mensalidade, algumas
....,instituições particulares de São Paulo estão

adotando modelos de curso de graduação
mais baratos. Um dos métodos adotados

por estas faculdades é aumentar o número de alu
nos por sala para diminuir gastos com infraestru
tura e professores, uma estraté

gia que está dividindo a opinião
de alunos e professores.

Uma das questões levanta
das é que a abertura de turmas

maiores prejudica o aprendizado.
Como as salas estão mais cheias,
os

.

estudantes reclamam que os

professores dispõem de menos

atenção para cada aluno e que as

"bagunças" são mais frequentes.
Além disso, os estudantes recla
mam da falta de condições apropriadas para os labo
ratórios, já em alguns casos os. equipamentos dispo
níveis precisam ser divididos entre os alunos,

Em contrapartida, alguns professores e consul
tores avaliam que o maior problema não são as

turmas que ficaram maiores. Para eles, o que mais

pesa é a falta de preparo de parte dos educadores e

a aplicação da didática errada na exposição das dis

ciplinas em sala de aula.
Embora o tema cause polêmica nos corredores

das universidades, a iniciativa das faculdades vai

LAZER
PARA

TODOS!

DO LEITOR

Cosmecêuticos: um constante
. desafio para medicina estética

sanar afecções estéticas não

patológicas, e de servir como

suporte externo auxiliar' nos

tratamentos prescritos por pro- .

fissionais das áreas de beleza e

da medicina estética".
Existe uma gran

de variedade de ati �

vos classificados
como cosmecêutí
coso Entretanto, o

único tratamento

cosmecêutico com

benefícios compro
vados em estudos
clínicos com eleva
do nível de evídên-

á quase 30.anos o termo

cosmecêutico foi cria
do pelo, dermatologista
e pesquisador Albert

M. Kligman, da universidade da
Pensilvânia (EUA), que afirmou

. que um cosmecêu-
tico faz mais pela
pele que um cos

mético, . mas tem

um efeito menor

que Q de um medi
camento. Apesar de
não ser um concei
to aceito universal
mente pela comu

nidade científica,
nem por órgãos go
vernamentais que ditam as nor

mas de aprovação e de comercia
lização de produtos tópicos em

cada país, esse termo é bastante
útil e vem sendo consagrado pelo
uso e até mesmo pela eficácia
observada nos tratamentos der

matológicos e estéticos.
No Brasil a Anvisa não reco

nhece oficialmente o termo "COS
mecêuticos", embora a indústria
cosmética faça uso desta palavra
para se referir aos produtos que
tenha benefícios como medica
mento. Portanto, atualmente fica
entendido que: "cosmecêutícos
são dermocosméticos que,' por
suas características de formu

lação e emprego de concentra
ções ideais de princípios ativos

nobres, têm ações dermo-esté
tico- terapêuticas com proprie
dades de minimizar ou mesmo

DO LEITOR

Redes sociais e os negócios
" mento por meio do compartilhamento de

informação de maneira instantânea. Do lado
interno, também aproxima o relacionamento
entre empresa e profissional.

O fato é que o perfil do profissional mu

dou. A sua inserção na rede social é inevitá
vel - principalmente para a chamada geração

Y (pessoas de 15 a 29 anos de

idade). Há casos de jovens que
chegam a recusar vaga em em

presas pelo fato de terem aces

so bloqueado às mídias sociais
no ambiente corporativo.

A geração X (de 30 a 44 anos)
considera importante no tra
balho a estabilidade e ascensão
dentro da organização, mas não
valorizam tanto as mídias sociais.
Já a geração Y é formada na era da
web e seu relacionamento com a

hierarquia e regras são diferentes.
Para eles, vencer desafios e inovar

sempre é a bola da vez.

Enfim, desejos diferentes, mas o centro con

verge à necessidade de ter a mídia social como

ferramenta de contato com pessoas e empresas, a

qualquer hora, a qualquer tempo, seja fora ou den
tro de seu ambiente de trabalho. As corporações
devem perisar nesse novo modelo de atuação na

sua rotina empresarial.

impressionante como o acesso às redes
sociais já faz parte do nosso dia a dia,
inclusive dentro das organizações. Pode

....mos observar isso a partir de mais uma

pesquisa realizada recentemente sobre o as

sunto, dessa vez patrocinada pela Symantec. De
acordo com o trabalho, 50% dos entrevistados
acessam o Facebook ou Youtu-
be ao menos uma vez ao dia; e

16% de três a cinco vezes. Des
ses acessos, 46% são por motivos
pessoais' e mais da metade por
razões comerciais.

Por outro lado, as empresas
ainda estão se adaptando a esta

nova era tecnológica. Muitas
ainda não definiram políticas e

procedimentos para acessos à
mídia social durante o horário
de trabalho, mas já há uma ne

cessidade interna de se repensar
sobre o uso dessas ferramentas
devido a sua elevada utilização
pelos seus colaboradores durante o trabalho.

E esta adaptação exige consistência, pois as

mídias sociais 'podem representar efetivo canal
de negócios para a organização, gerando novas

oportunidades e ampliação de relacionamento
com o seu público alvo.

\

Com a web 2.0, as empresas diversificam
a forma de se comunicar com seus clientes e

fornecedores, além de replicar seu conheci-

Conclui-se que
existe uma linha
tênue que separa

cosméticos de
medicamentos e que

tem que ser mais
bem explorada.

""
cia vem a ser aqueles

em que se usa o ácido retinóico e

seus derivados como ativo. Estes
são capazes de prevenir e reparar
o fotoenvelhecimento. Estudos re

centes também indicam que po
dem ser benéficos no tratamento

do envelhecimento natural da pele.
Conclui-se que existe uma linha
tênue que separa cosméticos de
medicamentos e que tem que ser

mais bem explorada, visto que o

desenvolvimento de tecnologia de .

ponta para ativos de nova geração
desencadeia maior disponibilida
de de produtos mais diferenciados
e eficientes para a medicina esté
tica. Aumenta-se o desafio para os

médicos prescritores, bem como,
a necessidade de biossegurança
para os pacientes.

o perfil do profissional
mudou. Há casos de

jovens que chegam
a recusar vaga em

empresas pelo fato
de terem acesso

bloqueado às mídias
sociais no ambiente

corporativo.

"

Adriana Arroio, supervisora de
marketing da Trevisan Escola de NegóciosNeila de Paula Pereira,

farmacêutica e professora da
Universidade Federal da Bahia

.. 1, .;
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TRANSITO

Das estradas para o depósito
Em sete meses, 1,3 mil veículos foram apreendidos, mas 90% voltaram a circular

JARAGUÁ DO SUL

Os flagrantes alertam sobre
o desrespeito ao trânsito.
De janeiro ajulho deste

ano, 1.342 veículos foram
apreendidos pela Polícia
Militar no muniCípio.

--les estavam circulando sem

os documentos obrigató
rios, com características al

.....teradas e outros problemas.
No entanto, apenas 109 veículos

permanecem fora das ruas, já que a

maioria dos condutores prefere re

gularízar a situação a deixar o carro

parado no depósito.
De acordo com o chefe do se

tor de trânsito do 14° Batalhão da
Polícia Militar, Carlos Augusto Sell

Júnior, o Código de Trânsito prevê
dois tipos de medida para os fia -

.

grantes de irregularidade. A reten

ção e a posterior liberação do veí

culo acontecem nos casos em 'que
o motorista consegue regularizar
a situação no local da abordagem.
Quando o condutor está dirigindo
com CNH vencida, por exemplo,
o carro é liberado após a apresen

tação de um condutor habilitado.

"Vale lembrar que isso não impede
que ele leve multa e tenha a CNH

apreendida", destacou Sell.

Já a remoção para o guincho
acontece nos casos em que não

é possível resolver o problema
no local da blitz. Exemplo disso é

quando o veículo não está licen
ciado mi com características alte

radas, violadas ou em mau estado

de conservação. Além de pagar
multa e arcar com as despesas
do guincho e da regularização do

veículo, o infrator terá de perder
algumas horas para cumprir os

trâmites necessários para colocar

o veículo de volta às ruas.

Para Sell, os mais de 1,3 mil veí

culos apreendidos nos sete primei
ros meses deste ano são um sinal de

que os motoristas não respeitam as

regras de trânsito como deveriam.

"Se considerássemos que todas as

apreensões foram de veículos di

ferentes, que nenhum se repetiu,
poderíamos dizer que, neste ano,

quase 2% da frota do município foi

apreendida. Acredito que este nú

mero é preocupante", comentou.

Em Iaraguá do Sul há cerca de 84

mil veículos circulando pelas ruas.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Em média, oito veículos são apreendidos diariamente durante blitzes da PM

1'·

que tiveram danos em acidentes

não estã0 incluídos porque a

-

,

retirada do local é providenciada pelo
condutor ou o proprietário

• v�ícUlOS APREENDIDOS
• 2010

(i0 de janeiro a 31 de julho) ..... ; ... :·; .. .. 1.342* ,

• 2009

(1° de janeiro a 31 de jUlho) ..........•.... 2.064*
• 2009

W de janeiro a 31 de dezembro) 3.245*. • VEíCULOS REGULARIZADOS
• 2010

* No levantamento estão çontabilizados (1° de janeiro a 31 de julho) 1.233**

somente 'os veículos apreendidos pela
Polícia Militar em virtude de infrações. Os ** Fonte: Behling Veículos

PRINCIPAIS INFRAÇÕES COM MULTA

E APREENSÃO/RETENÇÃO DO.VEíCUlO
• Dirigir veículo sem possuir Carteira

Nacional de Habilitação ou Permissão

para Dirigir; com CNH ou Permissão

cassada ou com suspensão do direito

de dirigir; de categoria diferente da do

veículo que esteja conduzindo;
com validade da CNH vencida há

mais de 30 dias;
• Conduzir veículo registrado que não

esteja devidamente licenciado;
• Conduzir veículo sem documentos de

porte obrigatório;
• Disputar corrida por espírito de

emulação (competição);
• Promover, na via, exibição e

demonstração de perícia em manobra

de veículo sem permissão da

autoridade de trânsito;
• Utilizar-se de veículo para, em via pública,

demonstrar ou exibir manobra perigosa;
• Fazer ou deixar que se faça reparo

em veículo na via pública, salvo nos

casos de impedimento absoluto de

sua remoção e em que o veículo esteja
devidamente sinalizado;

• Estacionar o veículo em locais proibidos
ou inadequados;

• Conduzir o veículo com elemento de

identificação dó veículo violado ou

falsificado;

• Transitar com excesso de peso;
• Conduzir motocicleta, motoneta e

ciclomotor rebocando outro veículo

ou em desacordo com o previsto
nas normas que regem a atividade

profissional dos mototaxistas:
• Bloquear a via com veículo;
• Conduzir bicicleta em passeios

onde não seja permitida a circulação
desta, ou de forma agressiva;

• Dirigir veículo sem usar lentes corretoras

de visão, aparelho auxiliar de audição,
de prótese física ou as adaptações

.

do veículo impostas por ocasião da

concessão ou da renovação da

licença para conduzir:
• Entregar a condução do veículo para

pessoa não habilitada;
• Dirigir sob a influência de álcool;
• Transportar crianças sem observar as

normas de segurança;
• Conduzir veículo com característica

alterada ou com equipamentos
em desacordo com as normas

estabelecidas pelo Contran;
• Transitar danificando a via ou com o

veículo em desacordo com as normas

estabelecidas pelo Contran .

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro

Dirigir sem licenciamento
lidera ranking de apreensões

Todos os dias, em média

oito' veículos são recolhidos

das ruas do município pela .

Polícia Militar, Conforme o

chefe do setor de trânsito,
a maioria das apreensões
acontece nas barreiras de

trânsito, realizadas em locais

e horários alternados .

O licenciamento atrasado

lidera o ranking dos motivos

das apreensões, além de'ser

uma das infrações mais co

muns. Das 4.698 notificações
realizadas entre janeiro e ju
nho deste ano, 457 delas - ou

seja, 7,36% - foram motivadas

porque' o documento anual

estava em situação irregular.
O estacionamento em lo

cal proibido também está en

tre as autuações que preocu

pam a Polícia Militar, mesmo

não estando entre as princi
pais. "Mostra que o motorista

está desatento ou que real
mente não respeita o trânsi

to. Muitos sabem que estão

errados, mas não pensam nó

transtorno que isso causa às

outras pessoas", criticou SeU.

COMO REGULARIZAR

Quando o veículo vai para
o guincho, é preciso solicitar

à Polícia Militar uma autori

zação para regularizá-lo. Esta

requisição deve ser provi
denciada no 14° Batalhão da

PM (Rua Gustavo Hagedorn,
880, bairro Nova Brasília), de

segunda a sexta-feira, das 8h

às 18h. Depois que a situação
estiver regularizada, 'é pre
ciso apresentar o veículo ou

documento em dia (isso vai

depender do motivo da apre
ensão) à PM, que autoriza ofi
cialmente a liberação.

PIERO RAGAZZI

Quem estaciona em local proibido pode pagar
multa e ter o veículo guinchado

Prazo de 90 das
para a retirada

O infrator que não respeita o prazo de até 90 dias para lega-
1izar a situação do veículo e retirá-lo do depósito corre o risco

de perdê-lo durante os leilões promovidos pelo Detran (De

partamento Estadual de Trânsito). De acordo com o delegado
regional Uriel Ribeiro, qualquer veículo apreendido' por infra

ção de trânsito pode ir a leilão. Não estão incluídas apreensões
que envolvem casos de acidentes com morte ou crimes como

furto, roubo, estelionato, sequestro, homicídio, tráfico de dro

gas e outros. "Nessas situações o veículo fica apreendido à es-

pera de uma decisão judicial", explicou.
�
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Já
começaram ás obras de

urbanízacãe no terreno ao

lado da Câmara de Vereado
res de Iaraguá do Sul. O lo

cal, onde anos atrás funcionava
a Delegada, vai virar uma praça,
com uma academia ao ar livre, a

exemplo da que foi instalada pela
Prefeitura no Parque de Eventos.

Segundo a presidente da Câ
mara, Natália Petry (PSB), as obras
devem ser concluídas no prazo
de 45 dias mas, se o tempo cola
borar' poderá estar tudo pronto
daqui a um mês. A empresa ven

cedora da licitação foi a Sifra, que
apresentou o menor preço ao

projeto, orçado em R$ 84,3 mil. A
academia ao ar livre tem patrocí
nio da empresa Unimed.

Natália conta que a praça será

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,8 de setembro de 2010

ca rolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
PIERO RAGAZZI

parecida aos espaços do Cen
tro Histórico, que ela inaugurou
quando presidente da Fundação

. çD!1�

Cultural, n� gestão passada. "É
uma satisfação de concluir esta

parte, finalizando todo o Centro
'Histórico", comenta. Além disso,
a vereadora informa que também
será feita a pintura do prédio e a

troca do telhado da Câmara.
Os investimentos também

passam pela troca da mobília do

plenário que, a pedído, será doada
em parte aos Bombeiros Volun
tários e ao Moconevi, através de

projeto de lei. A modernização do
sistema de informática é outra no

vidade que, segundo Natália, "dará
melhor condições de trabalho aos

funcionários e, por consequência,
o atendimento à comunidade".

Consultoria Empresarial
CReiSC 006269/11

IN',VW .gumz,cç!tn .br

'Confiança
gumz@gurnLcom.br

UMA PARCERIA llQE uÁ CERTO. Desde 1978

FALA Aí!'
o Estado ganharia

recursos para investir em

bolsas de estudo, para que
os mais carentes possam
fazer uma faculdade, o

que não ocorre hoje.
'AI�r;lOj10 A "WfIl""B1A'W: ,;t

(Amof,�! "llfJJ4�taltHMIJ�,J. �,''r ,1 Orit JA
PRJY.41'IJAÇAD 01!6 unw!lSlfJl..1lS ffJD

.

�

PIERO RAGAZZI

CRíTICA O candidato a deputado federal
Jean Leutprecht (PC do B) lançou
esta semana o novo site da cam

panha. Com uma proposta inte
rativa, o endereço www.jean6565.
com.br traz vídeos, jingles, mate-

,
riàis de campanha, galerias de fo
tos, notícias e o "Rádio Jean", onde
o candidato discorre sobre temas

específicos, como acessibilidade
e drogas. Profissional do esporte,
Jean vem apostando na internet

para atingir principalmente o elei
torado jovem.

Leitor enviou um e-mail, com várias fotos, criticando
as placas tipo cavalete colocadas pelos candidatos nos

canteiros centrais de trevos e rotatórias em Jaraguá do Sul e

Guaramirim. Entre elas na faixa de domínio da BR-280. Para
o leitor, "isso tira a beleza dos trevos e canteiros e também
a atenção dos motoristas". A lei eleitoral, porém, permite
a colocação dos cavaletes nas vias públicas. Com duas
ressalvas: desde que não dificultem o bom andamento do
trânsito de pedestres e veículos, e que sejam móveis. Isto é,
precisam ser colocados e retirados entre as 6 e às 22 horas.

Agora, que gera poluição visual, isso não se questiona.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)
promove, no próximo dia 23, uma audiência pública sobre a dupli
cação da BR-280, no trecho de São Francisco do Sul a Iaragua. Será

apresentado o projeto da obra aos interessados em participar do pro
cesso de licitação, assim como à comunidade em geral. O edital está

previsto para ser lançado em outubro. A licença ambiental prévia foi

,

emitida pelo Ibama na semana passada, depois de pelo menos meio
ano de espera. A audiência pública acontece a partir das 9 horas, no

auditório do Dnit, em Florianópolis.

Atingido por alagamentos, o

Estrada Nova receberá obras de

drenagem para melhorar o escoa

mento da água na Rua Camilo Pi
coli. O projeto autorizando a aber
tura de crédito, no valor de R$ 108

mil, já foi aprovado pela Câmara.
O dinheiro vem do Ministério do
Turismo, com R$ la mil de contra

partida do município.

RÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO GRAll ij,.,
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o nome completo, telefone de

contato e o naipe vocal (soprano,
contralto, tenor ou baixo). Os ca

dastros também podem ser fei

tos no local dos ensaios. Eles têm

o custo de R$ 30.

Vale lembrar que não é preci
so ter experiência em canto para
fazer parte da iniciativa. A prepa

ração vocal cabe aos profissio
nais envolvidos. A coordenação

. está ao cargo da maestrina Lia

ra Krobot e do professor-doutor
-

Sérgio Luiz Ferreira de Figueire
do, da Universidade de Santa Ca

tarina; de Florianópolis.

o FESTIVAL

O Femusc faz parte da rotina

jaraguaense desde 2006. Neste

ano, o Femusc recebeu mais de

500 alunos vindos de 16 países e

de 15 estados brasileiros. Desde

a primeira edição, o festival já foi

acompanhado por cerca de 100

mil espectadores e atendeu em

torno de três mil instrumentistas.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

fE se

Segundo ensaio será no domingo
Coral formado por pessoas da comunidade vai se apresentar no festival do ano que vem

PIERO RAGAZZI

. "'�'�'_M

Coralistas se apresentarão nos concertos de gala e encerramento do festival, que começa dia 23 de janeiro

PREFEITURA INVESTE R$l MILHÃO EM OBRA DE EDUCAÇÃO

Novo CMEI será construído no Rio Molha
Deve iniciar. nos proximos

dias a obra de construção do

novo Centro Municipal de Edu

cação Infantil Carlo Andrei

Emmendoerfer. A unidade será

erguida na Rua Adolfo Putjer,
bairro Barra do Rio Molha, ao

lado. da Prefeitura. A antiga
unidade foi demolida no ano

passado para abrigar uma es

trutura maior. A empresa res

ponsável pela obra é a Sifra

Construtora e Incorporadora
Ltda, de Jaraguá do Sul e o inves

timento é de R$ 1,1 milhão.

O novo centro atenderá cerca

de 220 crianças das fases berçá
rio, maternal e pré-escolar, com

idade entre quatro meses e cinco

anos. Serão mais de mil metros

quadrados de área construída,
dividida em dois pavimentos. O

projeto prevê, para o andar. su

perior, quatro ambientes para o
-

maternal, uma sala destinada ao

pré-escolar, cinco dependências
administrativas e dois sanitários

infantis com acessibilidade. Já
no andar inferior, o prédio dis

ponibilizará quatro salas fie ber

çário com solário, áreas c�m três

trocadores para recém-nascidos,
sala de amamentação e atendi

mento ambulatorial, lavanderia,

despensa, cozinha, refeitório e

dois sanitários.

O antigo prédio da unidade

infantil foi construído na década

de 70 para abrigar as garagens
dos veículos de uma empresa
de malhas e, mais tarde, serviu

como centro de treinamento

para costureiras. Desde o início

dos anos 90 foi adaptado para
funcionar como creche.

PIERO RAGAZZI

·JARAGUÁ DO SUL

Se você gosta de cantar,
seja música popular
brasileira ou erudita,
tem uma boa oportunidade
de aprender mais
sobre esta arte. _

"

E
qu� o Femusc (Festival de

Música de Santa Catari

. na) está formando, n�va
mente, um coral que irá

se misturar aos instrumentistas

a partir do dia 23 de janeiro de

2011. Ao longo de duas semanas,

Iaraguá do Sul abrigará o evento,

porém, antes de essa data che

gar, os cantores da região têm um

outro compromisso. No próximo
domingo, acontece o segundo
ensaio do grupo. Eles ocorrem

uma vez por mês, sempre das

18h às 21h no Salão da Paróquia
São Sebastião, no Centro.

A intenção dos organizadores
é envolver a comunidade, que
além de compor a plateia, tam

bém pode participar da rotina

do Femusc. Os coralistas devem

se apresentar duas vezes durante

a maratona musical. O primeiro
repertório será mostrado ao pú
blico no dia 30 de janeiro. Já o

outro se integrará ao concerto de

encerramento, em 5 de fevereiro.
Quem quiser participar preci

sa se inscrever através do e-mail

liararoseli@uol.com.br. Na men

sagem, é necessário informar

-�

Nova unidade será
construída na rua

Adolfo Putjer, ao

lado da Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tranquilidade nas rodovias
Apesar do grande fluxo de veículos, número de ocorrências foi inferior ao anopassado

. O movimento nas estradas
durante a Operação Sete de
Setembro foi considerado
tranquilo pela Polícia
Rodoviária Federal.

pesar de congestio
namentos em vários

pontos próximos ao
.

toral, causados pelo
aumento do fluxo de veículos,
o número de acidentes registra
dos pela PRF foi inferior ao mes

mo período do ano passado. No

período de 3 a 6 de setembro,
foram cerca de 250 acidentes,
150 feridos e duas mortes em

todo o estado. Já em 2009, foram .

registrados, em cinco dias, 335

acidentes, 10 mortos e 208 feri
dos. Segundo a PRF, metade das
mortes foram provocadas por
colisões frontais, e o restante por
atropelamento, colisão transver

sal e colisão lateral.
Na região não houve ne

nhum acidente grave. As duas
únicas mortes registradas nas

rodovias de Santa Catarina fo
ram na grande Florianópolis.
Uma em um caso de atropela
mento e outra uma colisão fron
tal entre dois veículos.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira,8 de setembro de 2010

o diferencial da operação
este ano foi o reforço na fisca

lização, que contou com maior
número

.

de policiais. Desde
a sexta-feira, a prioridade da
PRF foi fiscalizar infrações que
poderiam causar acidentes,
como ultrapassagens indevi
das, excesso de velocidade, ca

sos de embriaguez e o não .uso
do cinto de segurança. Os po
liciais também estavam aten

tos para o cumprimento das
novas regras para o transporte
de crianças de até sete anos em

cadeirinhas.

No período de 3 a 6 de
setembro, foram cerca de 2S0
acidentes, 1 SO feridos e duas

mortes em todo o estado. '

De acordo com a PRF, cerca

de 3,5 mil veículos foram fiscali
zados durante o feriado prolon-

_ gado. Destes, aproximadamente
1,5 mil, quase a metade, foram
multados. A maioria das infra

ções foram causadas pelo des- .

respeito aos limites de velocida
de e o uso das cadeirinhas.

,,� .

,

• Debora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

... , ...

� "

ARQUIVO OCP

Principal ação da PRF durante o feriado foi a fiscalização e abordagem de veículos nas rodovias

Homem tenta
(\judar e acaba
sendo roubado
MASSARANDUBA

Um homem foi roubado em

Massaranduba após ser enganado
por dois assaltantes. Por volta das
10h de segunda-feira, ele transita
va na localidade de Guarani-Mi

rim, em Massaranduba, quando
se deparou com uma cena que
simulava um acidente de trânsito
envolvendo motociclista.

O homem parou para ajudar os

dois supostos acidentados. Mas, em

seguida, os bandidos anunciaram
o assalto e o ameaçaram com uma

faca. Os ladrões roubaram a carteira.
dele, que continha B-$ 1.035.

Os bandidos também tenta
ram levar o automóvel da vítima,
mas ele conseguiu acionar o dis

positivo que bloqueava o funcio
namento do veículo. Quando no

taram que não poderiam levar o

carro, os assaltantes o agrediram e

fugiram com uma Honda CG'ver
melha. Eles não foram localizados. Mudanças na lei autorizam carros antigos a andarem sem a cadeirinha

,

lei das cadeirinhas
sofre mais alteracões

.3

dentemente se atrás ou na fren

te, todas as crianças estejam nos

equipamentos de proteção ade

quados às suas idades.

Uma alteração na lei das ca

deírinhas feita pelo Contran

(Conselho Nacional do Trânsito)
nesta semana livra os proprietá
rios de mais de 10 milhões de ve-

ículos no país de cumprirem as

determinações da legislação. A

mudança prevê isenção da pe
nalidade para os carros que não

possuem cinto de três pontos
no banco traseiro. O problema
é que o item passou aser obri

gatório a partir de 1999. Assim,
os motoristas com veículos
anteriores a esse ano podem
transportar as crianças sem os

equipamentos previstos na lei

que não serão multados.
Outra mudança na lei é de que

agora meninos e meninas com

menos de 10 anos de idade pode
rão ser levados no banco dianteiro
do carro quando o banco traseiro

já estiver totalmente ocupado por
crianças. A autorização do Con
tran determina que, indepen-

Segundo a nova legislação,
crianças de até um ano de ida
de deverão ser transportadas no

.

bebê conforto, de um a quatro
anos em cadeirinhas, de quatro
a sete anos e meio nos assentos

de elevação e, acima dessa idade,
devem estar presas pelo cinto de

segurança de três pontos. Táxis,
ônibus e veículos de transporte
coletivo, inclusive o escolar, es

tão liberados. Quem descumprir
as regras está sujeito a pagar R$

.

191,54 por criança flagrada sen

do transportada irregularmente.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dalila Têxtil e

Herchcovitch
André Klein da Dalila Têxtil e o estilista

Alexandre Herchcovitch - que assina uma

coleção de malhas da empresa jaraguaen
se - marcaram presença no 3° Vitória Moda
Show, respondendo diversas perguntas so

bre moda e indústria da moda.:

Lunender foca a famnia
Está nos outdoors a campanha da Lu

nender que destaca as famílias dos cola
boradores, reconhecendo desta forma a

importância da comunidade na qual está
inserida. Importante valorização para o

público interno.

Mercado Regional

Lourival Karsten

DIVULGAÇÃO

.

Prêmio CNI/Fiesc
.

A inovação é aprincipal arma das empre
sas para .conquistar a preferência constante

de seus clientes. É através da inovação que se

consegue produtos melhores e mais baratos.
Os dados mais recentes da Pesquisa de Ino

vação Tecnológica, do IBGE, mostram que
apenas 35% das empresas de Santa Catari
na investem em inovação Por outro lado a

.

Fiesc (Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarina) aposta no Prêmio CNI/
Fiesc para incentivar a inovação entre as

empresas de nosso Estado e, no ano passa
do os oito cases que disputaram as catego
rias "inovação e produtividade" e "projetos.
de equipes de melhoria" totalizam ganhos
anuais em economia de recursos ou 'au-

mento de produtividade da ordem de R$
4,2 milhões. O prêmio possui ainda as cate

gorias "desígn" e "meio ambiente".
,

A novidade deste ano do Prêmio CNII
Fiesc é a retomada dos eventos classificatórios

regionais, que serão realizados na segunda
quinzena de setembro. Os projetos vencedo
res nas etapas regionais disputarão a fase esta

dual, marcada para outubro. Os vencedores se

classificam para a etapa nacional, cujos resul
tados serão divulgados em 2011. As empresas
de nossa região - especialmente de Jaraguá do
Sul - costumam manter uma disputa muito
acirrada e salutar pela honra de representar a

região na etapa estadual e, não raro, seus pro
jetos são classificados para a etapa nacional.

Rolamentos - CTK / Powell / SNR

Selos Mecânicos - selobras

Peças para motores elétricos e motobombas

Nanton
Comercial Ltda.

(47) 3376 ..3636 - 3376 ..0039

u 'I� I
I

'i �J , •

•
'
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'
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Palestra Apevi
Comemorando seus 25 anos

.

de existência, a Associação das
Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu programou para
o período de 13 a 16 de setembro
um ciclo de palestras gratuitas
abordando temas relacionados
com empreendedorismo, gestão
e sustentabilidade. A Semana
da Micro e Pequena Empresa
ocorre no Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul e as vagas são li
mitadas. A programação é bem
variada e certamente será possí
vel encontrar mais do que uma

palestra muito interessante.

Grameyer
A fornecedora de

equipamentos e. serviços
para empresas de gera
ção de energia da vizinha
Schroeder é destaque da
Exame PME, sendo apon
tada como uma das 200

maiores pequenas e mé
dias empresas, do país.
Na relação estão mais
12 empresas catarinen

ses, o que mostra a for

ça econômica de nosso

estado. Parabéns para o

Alceu Grade e sua equipe
que conseguiram crescer

40,1 % entre 2007 e 2009.

Falência em alta
Os números da Serasa Experianapontam para um crescimento no

número de falência de 18,9% em agosto em relação a julho. Entre elas
,estão três empresas de grande porte.

INDICADORES
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Novo presidente assume dia 13
)

Posse da diretoria da Associação de Deficientes Físicos acontece na Câmara de Vereadores'
GUARAMIRIM

Novos representantes ·da
Associaç�o de Deficientes
Físicos de Guaramirim
assumem oficialmente
a diretoria na próxima

'

segunda-feira, às 18 horas,
na Câmara de Vereadores.

orno. novo presidente da

entidade, Luciano Ramos,
26 anos, já prepara os pro

...... jetos a serem executados
durante o seu mandado. Confor
me ele, a reativação do Conselho

Municipal dos Deficientes Físicos
voltara a ser uma das principais
bandeiras da associação. "O con

selho é muito importante porque
: através dele podemos intervir
nas decisões do governo como de
obras, calçadas e ruas para me

lhorar a acessibilidade", enfatiza.
Nesse direcionamento, Ra

mos ainda pretende responsabi
lizar um integrante da diretoria

para cuidar exclusivamente da

acessibilidade. "Vamos trabalhar
em conjunto, cada um terá a sua

função dentro da diretoria", sa

lienta. Sobre a sede da entidade,
o presidente adianta que uma

reunião será marcada com o pre
feito Nilson Bylaardt para provi
denciar uma sala no Centro.

Construção de uma

escola poliesportiva
é uma das bandeiras
levantadas pela nova

diretoria da entidade .

Outra ideia anunciada é o pro
jeto para criar uma escola políes

. portiva para os deficientes físicos
no município. "Vamos apresentar
o projeto na Câmara de Vereado
res", afirma. Para definir outras

ações desse mandato, o presidente
convoca 'uma reunião para ama

nhã, às 18 horas, na igreja católica,
área central da cidade.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

SOL E NUVE��8

Tempo firme com sol
.

no Oeste e com mais
nuvens do Meio-Oeste ao

litoral. Temperatura em

gradativa elevação.

Jaraguá do Sul
.

e Região
HOJE A"",

MíN: 14°C . (;!�)
MÁX: 23°C

"'-...._�""�.,.

SEXTA

SÁBADO

I

fR�O

Tendência para
os próximos dias
A partir de sábado, uma fren

te fria passa pelo Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, provocando
chuva mais concentrada nas áre-

. as gaúchas, com volumes pouco
significativos no Estado catari
nense. No outro fim de semana,

dias 18 e 19, mais uma frente fria
atua na região Sul do país.

PIERO RAGAZZI

Luciano Ramos participou da eleição com chapa única. Ele foi um dos fundadores da associação

SEM G�·iUVA

Continua alerta
sobre incêndios

A falta de chuva faz permanecer o

alerta de risco de incêndio na maior .

parte do Estado. Da região Oeste ao Li

toral, o risco tem grau altíssimo. Exceto

pelas regiões próximas as cidades de
São Joaquim, na Serra, e São Miguel do

Oeste, no Extremo-Oeste catarinense.

EIlSf/!fl!'&!'!O Pal'f;jalmelltü Nublado 1nstávflI Gl1lrv,OS[)
Nublado
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Faça revisões em seu veículo regularmente

Imagens somente poro fins ilustrativos. PromoçõoAGORA É HORA STRASBOURG é uma componho dos Concessionórias Strosbourg. Todo Linho Peugeot com financiamento em até 60vezes com Primeiro Parcelo pora Janeiro
de 2011 - com entrado mínima de 20% do valor do bem - Nõo está incluso nesta promoção os veículos utilitários da marco. As tabelas de financiamento estõo disponíveis nas Concessionórias. O preço anunciado a partir de R$
47AOO,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10/11, freios ABS, Airbag Duplo, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricas, pintura sólido, frete incluso; preço público
sugerido poro vendo o visto. O preço anunciado o partir de R$ 27.990 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE 1AL Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10111, pintura sólida, frete incluso, preço público sugerido poro vendo a vista. O
preço anunciado o partir de R$ 37.900,00 é do modelo Peugeot.207 Passion XR 1.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar-condicjonado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricas, pintura sólido, frete incluso; preço público
sugerido para vendo a vista. O preço anunciado a partir de R$ 44.990,00 é do modelo Peugeot 207 Escopade L6l Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10111, ar-condicionado, direçõo hidráutico, vidros e travas elétricos, suspensão
reforçada, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido para venda a visto. 207 Hoggar 1.4l X-Une a partir de R$ 29.990,OO.As condições acima poderão ser modificados se houver alterações significativas no mercado
financeiro, sem aviso prévio e todos sujeitos à anólise e aprovaçõo de crédito. Estoque dos Concessionários Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une 1AL Flex - 100 unidades - veículo de Internet - Estoque do fábrica.
Peugeot 207 Passion XR lAL Flex - 30 unidades. Peugeot 207 Escapode 1.6L Ffex - 05 unidades. Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência da promoçõo de 03/09/20 10 030/09/2010 ou enquanto

- durarem os estoques. Não cumulativo paro outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionórias Peugeot-participontes, ligue poro 0800-7032424.
PEUGEOT

ASSISTANCE

- www.strosbourg.com.br "'IOTION & EMOTiON

Strasbourg Jaraguó'do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itojoí (47) 3344-7000

Brusque '(47) 3355-4500
Blumenou (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h
PEUG.EOT
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Quem faz SENAC tem mais oportunidade!
Excel Avançado
Início: 06/09(2010 - 2ª e 42

Solidworks Avançado
Início: 11/09/2010 - sáb

AutoCad 20 e 3D
Início: 08/09/2010 - 2i! e 4�

Excel Básico
Início: li/10/2010 - 2� e 4ª

Auxiliar de RH
Início: 09/10/2010 - sáb

Auxiliar Administrativo
Início: 13/09/2010 - 2ª e 4ª

Pós-graduação:
Gerenciamento de Projetos
Início: 10/09/2010 - 6� e sáb (aula quinzenalmente)

Gerenciamento de Compras
Início: 25/09/2010 - sáb

Auditoria Interna da Qualidade
Início: 27/09/2010 - 2ª 4ª e 6ª

Pós-graduação:
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos
Início: 10/09/2010 - 6ª e sáb (aula quinzenalmente)

MKT para Pequena e Média Empresa
Início: 18/10/2010 - 2ª a 6!!

Financiamentos

CAlVA
.....- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA�ws
(.;)

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacioR3I...-..._..
Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica federal.v

www.imobiliariaws.com.br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 - Centro - Guaramirim

'<,

* Casas Prontas
'" Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

(47) 3373·3404 I 3373-0066
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação. .

Residencial

Monet
! No Centro em

Guaramirim ..

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,

. 02 dormitórios
com suíte.
02 dormitóri'Üs
sem suíte.
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CELEBRE

SEU. NOVO
••

CITROE •

CITROEN
XSARA PICASSO
1.6 FLEX 2011

.

Série limitada
Co.,fort

Por R$

49.900�O
CITROEN
C4GLX 1.6
FLEX 2011

Por R$

54.900,001
Entrada + 36X
TAXA 0,99% a.m.'

Entrada + 36X
TAXA 0,49% a.m,'

AIR-BAG DUPLO· PAINEL DIGITAL· COMPUTADOR DE BORDO· 2 ANOS DE GARANTIA3 FREIOS ABS. AIR-BAG • RODAS DE LIGA-LEVE 16" • 2 ANOS DE GARANTIA3

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
.

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

;,' -. CRÊATIVE TECHNOLOGIE CITRoÊn

1 - Preços à vista, sem troca, não incluemf1;etes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citrõen C3 GLX 1.410/11: R$36.990,00; Citrõen C4 Hatch GLX 1.610/11: R$S4.9oo,00 e Citrõ�n Xsara Picasso 1.6 Série limitada CONFORT 10/11: R$49.900,00. 2 - CDC realizado pelo Banco PSA com entrada de 55% e saldo em 36x étaxa 0,99%a.m para citroen C3 e Citroen xsera Picasso - Série limitada (onfort e taxa 0,49% a.m para Citróen C4 Hatch>+
IOF. TC R$ 928,00. Confira a CET da operação em �ma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovaçãO: 3 - Citroen 0, Citroen Xsara Picasso, série limitada Confort e Ciiroen C4 Hatch c0'!12 anos de garantia sendo 1 pela Citroen do Brasil e 1 Rela Le Monde, conforme contratoassinad,o entre diente e concessionári.a. 4 - Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até lS/09I2q�0 ou enqu�:p}o dur�rem os estoques. Imagens meramente ilustrativas.

, � I '

• ,
_ ,). •

"
• �J •
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ACOMPANHANTES

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 8 de setembro de 2010

cuo to PRETO 2006 CORSA HS 1.6 02 COMPLETO CORSA MILEIIUM 62 PRATA AC,TE,OML,VE

GDl 1.0 MI8V BRANCO 1998

NEW SEETtE 2009 PRETO
COMPLETO ÚNICO DONO

S�Y'"A
COM SEU
ENCANTO

)
ESIMPATIA
Atendimento com

local, hotel e motel

.��
\ Estilo '

,
menininha

VENDE-SE EMPRESA DE CONFEOÇAo
moda feminln8 uom '5 anos em atividades

estabeltlGi.dii em ,JarIlgUÃ do Sul, mais
lima loja de Atacado 1ft Var�o estabelecida.

6fIl Gual'amlll'im, 110m Matj'S. t(\llips.,
Móveis, 'software de mooelagelTl Audaces
e Plotter; mato prima a fndustl"iatizar o

estoque pl'OlÍ. acabados, Cart.elra de
Olientes,. Pedidos em Cartstra"

A Empi'esa está 100% CGm fornecedores
'e Obrigações. goyernamentals.

OBS.: ,Apenas li �oossárw.oontilJtlal·
o trabalh& e buscar oovos me:reados.
T,;, 419983 6879, � Preço aC0mbinar.

PARA EXECUTIVO

O/M;t/l, t H�
Atendemos casais em Iaraguá e

Região. Atendendo em

hotéis motéis e residências.

.i�--------------------------�I.\�----------------------------�

'Coordenador de Vendas com

experiência em confecção adulto.

Enviar Currículo para
c.vendas@netuno.com.br

VENDE�SE CONTRATA-SE
CoordenadorVende-se Vectra GT Flex 2008/2008, 2.0,

prata, completo, IPVA pago, 36.000Km,
ótimo estado, valor R$ 39.000,00, falar

com Paulo (47) 9933.0183.

Vende-se Stilo, 2003, 1.8, gasolina, prata,
completo, õtlmoestado, R$ 30.000,00,

falar com Paulo (47)9933.0183.

OPORTUNIDADE DE EMPREGOVende-se Uno 97, 1.5, 2 portas, R$
7.000,00, falar com Paulo (47)9933.0183.

Serviço Funerário Bom Pastor
contrata pessoas preferencialmente

do sexo masculino.
Para maiores informações, comparecer na empresa.

Endereço: Marechal Deodoro da Fonseca, 1774.

Fone: (47) 9929-3847

Vende-se Empilhadeira, marca Vale, capa
cidade de carga 4,5 ton., bom estado, R$
25.000,00, aceita carro, falar com Paulo

(47)9933.0183.

3370-7500
:/I

,I ULC Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAL, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhadas com o mercado Carros com procedência Transparêncill nn negociação

Nós garantimos o preço
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lhe best
..._ ólida no mercado de San

......
ta Catarina nos ramos de
revenda de automóveis

_.. e caminhões, constru
.ão civil e consórcio, o Dimas
.omemora 35 anos de atividade
.orn o título de "Melhor Conces
sionãrla Ford do Brasil", eleita
rela revista Carro. A conquista
oosícíona a empresa em pri
neiro lugar entre as mais de
100 concessionárias Ford do
3rasil e entre as quatro melho
.es de todas as marcas existen

:es no país. O Dimas também

.onquistou a primeira posição
entre todas as concessionárias
Ie Santa Catarina de todas as

.narcas. Fundada pelo senhor
Dimas Arnoldo da Silva hoje é o

naior revendedor Ford e Hyun
Iai de Santa Catarina e conta

.om 14 distribuidoras de veícu

.os e caminhões, novos e usados.

Elogios
Pelo meu iPhone tenho escu

tado elogios sobre a loja Decor

Pisos, pilotada pelos experts no

assunto Rodrigo e Cleiton. Lá
você encontra os, mais exclusi
vos pisos e acessórios do Brasil.
Vale conferir!

Point
Os mais badalados de nossa

cidade estarão marcado presen
ça hoje no Madalena. O espaço
oferece um super atendimento,
o delicioso Beirut e conta com

a presença de gente alto astral.
Vai perder?

NAS RODAS
,

• O meu amigo Ivo, o popular
"Camarrão", continua recebendo

cumprimentos pela idade nova.

No sábado, movimenta o bar do

Sérgio, com comes e bebes para
rememorar a data.

.
'

• O empresário Plácido Rausis,
é uma figura ímpar que merece

sempre os nossos elogios pela
sua simplicidade, caráter e

amizade. Continue assim amigo!

• Sandra Lopes e Reginaldo
Iunckes é outro casalzinho que
desfile nas baladas da 1I10da. ., . ,.

o CORREIO no POVO • Quarta-feira, 8 de setembro de 2010

moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves

• o meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai ;__ .rra

o empresário gente boa João
Corrêa, da Marmoraria JS.
Aquele abraço!

• Dia 26 de setembro, com

saída da Praça Ângelo Piazera,
acontece a 2a Pedalada
Famosa.

•Acontece nos dias 20 e 21 de

novembro, o 10 Campeonato de

Disputa de Pênaltis,Feminino
de Masculino. Mais informações
pelo fone 3370-2900.

Social .13

BUElTER

(amila
Bartel no

coquetel da
loja live!

"
A cada dia faça algo

-

que te deixe feliz.
fJI1JJiJIrJ!8! ·�iiUWE!1/J. 'P1�'M]jJi!J;fIi� � ..�I

"

Leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

Mariana Todt. Ela é outra

amiga que acompanha a

coluna todos os dias.

Dica de'
quarta-feira

Conferir o Zum Schlauch.

Hoje a casa superlota!

Onde comer bem
em Jaraguá

Na Cachaçaria Água Doce.
Todo dia uma novidade.

• Na Academia HT, uma

das mais concorridas da
cidade, é um desfile de gente
malhando para ficar no

ponto neste verão.

• Não seja trouxa na hora de
.

votar, vote em candidato de
suá cidade.

• Na sexta-feira, acontece no

bar e espaço do Oca, shows de
rock com as bandas The Seres

,e l}\tac�wa!.. Ingre§so�1 R$5,00
,

, ,10.1'

Heike
\

na condição de darling das darlings da cidade, Heike Wee-

ge, prepara as bochechas, o bolo e o chope, no próximo dia 21:
Uma turma já espalhou que vai invadir a sua casa em Pomerode,
para um delicioso happy hour, com o coro de parabéns pra você.

Quem manda ser querida?!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA'

o Suli é um

cachorro muito
dócil. Ele está
à procura de
um lar. Para

adotá-lo entre
em contato com

a Naira, pelo
telefone (47)
3372-2543 •

"

SÁBADOQUINTA-FEIRA TERÇA-FEIRA
Çharfes Zimmermann,

.. escritor
Kelly Erdmann,

jornalista
I/!IJ, I,

(:arfas Henrique
Scl1roeder, escritor I

, .,
II

Luiz Carlos Amorim,
EScritore editor

h. .,

o passado pede licença
audades de um tempo que não volta

.....
mais. Da ingenuidade da adolescência.
De quando não via barreiras suficientes

....,para travar meu mais delicioso impulso.
Saudades de poder chorar sem transparecer fra

queza. O tempo transforma tudo, inclusive nos

sa maneira de decifrá-lo.

Quantos sonhos ficaram para trás. O con

trole da tevê não serve mais de microfone. A
bota branca ficou só na memória. Assim como

a saia de cortina que me dava
a sensação de ser uma super

-

mulher. O doce do brigadeiro
de colher ficou meio amargo.
Se antes era só prazer, agora
é impossível saboreá-lo sem

pensar nas calorias que esse

ato me reserva.

Nem sequer para TPM posso dar a mesma'

atenção. Tenho que esquecê-la, deixar de lado
a dor e seguir adiante. Ficar na cama esperan
do um chá não está mais no script. Assim como

. dormir até o meio dia e acordar com o perfume
que exalava da cozinha da minha mãe.

Lembranças da bicicleta rosa, minha

parceira de muitas aventuras. Dos dias de
inverno na casa da avó. Ainda sinto o sabor
do pão de casa que era servido por lá. pos
passeios com meu avô e primos. As férias de
dois meses na praia sempre rendiam uma

boa história para contar.

Na memória ainda está a alegria de tirar

a carteira de motorista. A sensação de poder
que estava aliada à direção do Escort prata.
Hoje só dirijo por obrigação. Acho um saco

ter que enfrentar motoristas mal educados. O

,

mar gelado não me atrai mais tanto.

Nunca ninguém me disse, ou, se me disse
eu não escutei, coisa de jovem mesmo, que a

vida mudava tanto na 'fase adulta'. O desper
tador soa e não posso mais desligar e virar

para o lado. Sei o preço da gasolina, do álcool,
do arroz, do litro de leite, do

iogurte do marido e do filho,
do quilo da carne. Nem no

domingo consigo dormir,
aquela voz responsável fica
me perseguindo o tempo
todo. Não sei me livrar dela
nem por um. segundo. Mas

o furacão que mudou a minha vida e que só

hoje eu notei presente não me deixa infeliz. Só
levei um susto. Achava engraçado ouvir os ve

lhos dizendo que o tempo voa. Só agora é que
entendo a sabedoria que está por trás dessa
frase. Um dia você acorda e vê

�

no espelho a

primeira linha de expressão. No lugar do seu

pai que gritava na porta do banheiro para que
você desligasse o chuveiro está seu filho cho
rando e pedindo por uma mamadeira. Daqui'
a alguns anos vou ter saudades disso também.
De fazer ninar, de dar um colo e um cafÚné.
Por isso quero aproveitar ainda mais cada ins

tante, mas sem esquecer do passado.

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

- 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-
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15
- todos os dias)
·0 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

·0 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
• A Origem (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)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h30
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg)(19h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 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)

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

todos os dias)LANÇAMENTOS

Vida na selva NOVELAS
Irmão Lobo, de Michelle Paver, é o primei

ro e arrebatador volume da série Crônicas
das Trevas Antigas, que coleciona milhares
de fãs mundo afora e que chega agora ao

Brasil, pela Rocco Jovens Leitores. Embarque
nesta viagem de volta à Idade da Pedra, onde
o jovem Torak conta apenas com a ajuda de
um filhote orfão de lobo e com sua habilidade

,

como caçador par� sobreviver aos perigos da

,

floresta e derrotar ,Llm poderoso inimigo."

ateliê, Ariclenes e Chico se disfarçam para sair do pré
dio, mas Jaqueline segue os dois. Rebeca se comove

com a coragem do filho e agradece a Gino por tê-Io

protegido, Ariclenes leva o croqui do vestido de Luiza
Brunet para Marta. Clotilde convence Luiza Bruneta

ficar com o vestido de Jacques. Valquíria leva Thaísa

para visitar Lipe. Armandinho procura Desirée e pede
que ela não se mude da vila. Edgar diz a Marcela que
desistiria de se casar com Camila para ficar com ela.

Clotilde se insinua para Jacques e os dois se beiiarn.

ESCRITO NAS ESTRELAS
Sofia líga para Magali, que se propõe a ajudá-Ia.

Ricardo reclama da demora de Vitória/Viviane e Vicen

te tenta acalmá-lo. Fernanda avisa a Sofia que Vicente

fará o procedimento de Vitória/viviane. Judite briga
com Guilherme e finge estar passando mal. Miguel
convida Zenilda para ir ao cinema. Mariana incentiva

Luciana a esquecer Breno e a convida para sair com

Guilherme e Marcelo. Jane acompanha o início do pro
cedimento de VitóriajViviane e todos se surpreendem.
Athael, Francisca e Seth rezam para que corra tudo
bem durante a inseminação de VitóriajViviane. Ma

riana, Ricardo e GentiljJofre conversam sobre Vitória/
Viviane. Dalva beija Mateus na frente de todos no bar.

Jardel sorri ao ver Dalva com Mateus. Magali chega
com Jair, Alex e os netos para levar Sofia e Beatriz para
sua casa. Termina o procedimento da inseminação de

VitóriajViviane. Jane inicie a fertilização e Fernanda

a ajuda. Vicente comenta com Ricardo que não quis
atender os telefonemas de Sofia propositalmente. Jar

dei leva presentes para Clara e sugere que Dalva con

te a verdade para a filha sobre sua identidade. Daniel

aparece no quarto de Viviane depois que Ricardo sai.

PASSIONE
Clara suplica para que Totó a tire da cadeia e ele

se emociona. Gemma incentiva Agostina a pedir explica
ções para Berilo sobre o falso documento antes de 'eles

viajarem. Berilo pensa em ir até a gráfica, quando Jéssica
o surpreende. Jackie e Lurdinha se unem para enganar
Olavo e Clõ. Clara, em seu depoimento, nega seu envolvi

mente com o roubo das joias e afirma que tentou fugir do

país por.medo de Bete. Stela fica aflita com o desprezo
de Lorena. Stela se envolve com um garçom italiano e

pede para ele fingir ser Agnello. Agnello pensa em Stela.
Dr. Calux diz a Totó que Clara deve sair da prisão em bre

ve. Agostina não sabe se vai procurar Berilo, Clô e Olavo
recebem flores com um pedido para almoçar e Jackie e

Lurdinha torcem para que o plano delas dê certo. Jéssica
sai do quarto para ver Olavinho e Berilo aproveita para fu

gir. Melina, Saul_o e Bete ficam perplexos ao ver que Fred é
o representante dos acionistas da metalúrgica.

Comédia maluca

TI TI TI

Luisa fica chocada com a revelação de Edgar,
mas ele diz que é brincadeira. Julinho incentiva Mar

cela a lutar pelo amor de Edgar. Edgar tem esperança
de que Carnila desista do casamento. Victor Valentim

mostra um de seus modelos a Luiza Brunet e ela deci

de fazer seu vestido com ele. Gino e Jorgíto enfrentam

os capangas da falsa empresa de manutenção. Clotil

de arma um plano para atrair Luiza Brunet de volta ao

RIBEIRÃO DO TEMPO

Até o fechamento dessa edição o capítulo de

terça-feira não havia sido divulgado.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Não se surpreenda se você receber

presentes, herança ou até mesmo um

dinheiro inesperado. A ajuda virá de onde me

nos espera. Se reagir de forma afetuosa aos

outros, você se fortalecerá e aumentará as

vibrações de amor em sua vida.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Aproveite para se dedicar a uma.
atividade que traga mais satisfação.

Vênus favorece as parcerias. O romance

ganha novo embalo. Se está em uma relação
duradoura, o astral favorece a busca de mais
diversão e prazer no convívio a dois.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Bom dia para mudar de residência

ou a rotina de trabalho. Vênus revela
grande habilidade ao lidar com dinheiro. Júpi
ter promete ajudá-Io(a) a realizar suas espe

ranças amorosas. Reequilibre suasenergias.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Vênus transita pela Casa do Prazer,
indicando que poderá fazer muito

sucesso com tudo que traga bem-estar e en

tretenimento. Encontro pode favorecer a vida
amorosa. Apropriando-se da intuição, você en

xergará as coisas com clareza.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Ótimo dia para ganhar dinheiro e

investir na concretização de suas

ideias. Agarre a chance de organizar
as finanças. Cuidados com o visual vão sur

tir efeito. Procure conviver com pessoas que

aprovam sua espontaneidade.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
l A Lua Nova indica que este é um

bom dia para cuidar do seu visual.
Você será o centro das atenções. Use e

abuse da sua diplomacia. Júpiter garante mui

tas alegrias na área sentimental, Concentre

energia nos seus objetivos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
.

Trabalho que favoreça o seu anoni
mato conta com ótimas vibrações.

Vênus indica que poderá melhorar

a sua vida financeira. Viagem tem tudo para
estimular o convívio com a pessoa amada. En

care a vida como ela é.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Os amigos e pessoas com as quais
convive podem desempenhar um

grande papel neste dia. Vênus realça
seu charme e sensualidade. À noite, o prazer
e a conquista serão prioridade. Você tem ener

gia para executar bem qualquer tarefa.

SAGITÁRIO

922/11
a 21/12)

O astral beneficia os negócios, po
dendo obter o favorecimento de

pessoas de prestígio. Cuidado para
não ceder à tentação de um romance

secreto. Em família, o clima é de entusiasmo!

Não se deixe levar pelos pensamentos dos

outros.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Boa fase para intensificar seus con-

tatos com quem ama, mesmo que
seja de.outra cidade. Vênus indica que poderá
se envolver afetivamente com um amigo. Saia
da rotina e poderá descobrir uma nova ativida
de nas horas livres.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Será mais conveniente manter

se numa posição recolhida. Vênus

anuncia grande vitória nos negócios. Sua

generosidade vai conquistar quem ama. Expe
riências inusitadas poderão trazer mudanças
importantes para a sua vida.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O dia poderá ser mais produtivo se

trabalhar em equipe. Vênus favorece
o enten,dimento entre as pessoas que comun

gam dos mesmos ideais seus. A dois, sua es

trela vai brilhar intensamente. Você terá mais

pique do que de costume.
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·Demi Moore manda
recado para Kaká

Após mais uma cirurgia no joelho, Kaká promete
voltar aos gramados o mais rápido possível. Em seu

twitter, o jogador contou que está em fase de fisiotera

pia e recuperação, mas a evolução está boa. Sem pas
sar muito tempo de sua mensagem, Demi Moore man

dou o seu apoio ao jogador de futebol. "Mandando

energia para uma rápida recuperação", disse a atriz.

Esposas vão descobrir
segredo de Berilo

o bicho vai pegar pro lado de Berilo, em Pas

sione, da Globo, nos próximos 'dias. O persona
gem italiano vai ser desmascarado por suas duas
mulheres. Berilo viaja com Agostina e inventa que
vai para a Itália para Jéssica. Esperta, a esposa
brasileira acaba descobrindo e viaja até Ubatuba,
onde o marido está com a outra família. As duas
se encontram e acabam descobrindo a verdade
sobre o marido.

Amy
Winehouse
vem para
o Brasil

• •

em Janeiro
Amy Winehouse já assinou

contrato para fazer seis shows

aqui no Brasil em janeiro. A en

orenqueira vai receber cachê de
600 mil dólares, pouco mais de

R$ 1 milhão, por.apresentação.
Amy foi convidada para parti
clpar do Festival de Salvador,
que acontece entre os dias 2 e

5 de fevereiro, mas a britânica

já tinha compromisso. Rio e São
Paulo estão entre as cidades que'
receberão a artista.

ladyGagavai
fazer casamentos

Lady Gaga poderá, em breve, realizar casamentos, segundo informou o

jornal Daily Star. A cantora, que sempre defendeu os direitos dos homossexu

ais, começou a fazer um curso online para se habilitar a celebrar casamentos

e já teria dado entrada nos documentos que lhe darão o direito legal para
tanto. Gaga adorou a nova lei que permite a união de pessoas do mesmo

sexo, promulgada na Califórnia.

. Novo filme de H P
deve ser o melhor

Daniel Radcliffe acha que o novo filme de Harry Potter e as Relfquias da Mor
te vai arrasar na bilheteria. O ator de 21 anos, que recentemente terminou seu

trabalho nos últimos dois filmes da série, admite que as cenas que mostram seu

personagem sendo espancado por seu inimigo Voldemort vai ser mais um gran
de sucesso. "Voldemort me espanca eé uma cena bastante violenta e, por isso,
terá um grande efeito sobre a audiência".

DIVIRTA-SE

Gravidez
SOBRE O JOGO

SUDOKU

É um jogo de lógica muito

simples e viciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de I'

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

qua�ado de 3x3.

Uma loira ficou sabendo que esta

va grávida e desse dia em diante, sem

pre que vinha do médico, lia o jornal na

página da economia. O marido achou

aquilo tudo muito estranho e perguntou:
- Querida, por que é que sempre

que vem do médico, você corre-para ler
a página de economia do jornal?

- Eu explico, amorzinho. É que o mé
dico me falou que, logo que a bolsa es

tourar eu tenho que ir correndo para
o hospital.
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7 DE SETEMBRO

Desfile movimenta o feriado
Cerca de quatro mil pessoas marcham pela pátria ao longo da Rua Reinaldo Rau

JARAGUÁ' DO SUL

O amanhecer nublado de terça
feira não impediu que o som

das fanfarras tomasse contado
Gentrojaraguaense.
..... ntem, dia 7 de setembro, data na

qual o civismo se torna a principal
motivação dos brasileiros, cerca

...� de quatro mil pessoas desfilaram
ao longo da Rua Reinoldo Rau. A grande
maioria dos participantes representava
escolas e centros de educação infantil da
cidade. Da plateia, em torno de dez mil

espectadores assistiram à caminhada, se

gundo estimativas da Prefeitura.

Logo cedo, o trânsito nas imediações
foi interrompido para dar lugar aos tam

bores e às crianças fantasiadas. Junto de

les, ainda percorreram o trajeto alguns
ex-combatentes da FEB (Força Expedi-'
cionária Brasileira). Um deles era Walter
Hertel. Acostumado a dedicar o feriado ao

evento, ele nem lembra mais da primeira
vez que colocou o uniforme e marchou.

"Faço isso todos os anos. É uma forma de

homenagear a pátria", conta.

Ainda mais empolgada, a jovem Bru
na Albano colocou em prática todos os

ensinamentos aprendidos durante três
meses de ensaios. Integrante da fanfarra
da Escola São Pedro, de Guaramirim, há
sete anos, êla sentiu orgulho de acordar
cedo em plena manhã de folga para dar

corpo ao desfile cívico de Iaraguá do Sul.
Conforme a garota, a adoração é tamanha

que, mesmo deixando de ser aluna do co

légio, não abandonará o grupo.
Assim como em Jaraguá do Sul, os

demais municípios da microrregião tam

bém organizaram programação especial
para este feriado. Todas as apresentações
começaram por volta das 9h e se estende
ram ao longo do período matutino.

• Kelly Erdmann
_elly@ocorreiodopovo.com.br

Ex-combatente da FEB, Hertel se

juntou às crianças durante às
comemorações da independência

• 01 DORMITÓRIO
'Sala
• Cozinha
• Lavanderia
• Bwc,
• Sacada cf churrasqueira
• 1 vaga garagem.
Área interna: 42m2

VALOR: • '.' • I

3 vagas de Garagem
Área de festa com varanda
Piscina I
Cozinha e Lavanderia com '

moveis sob medida
Sala Estar, Jantar e lV
2 Banheiros
1 Suite + 2 Dormitórios
Amplos com Sacada
Escritório

• 01 SUíTE + 01
DORMITÓRIO
• Sala
• Cozinha
• Lavanderia
'OWc,
• Sacada cf churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2

VALOR:'\II,I!l'_•• �.����,,;

FOTOS PIERO RAGAZZI

''',

"<�""�...
.

......
...

.
" ...

" Faço parte da
fanfarra há sete anos.
É uma oportunidade

de representar a

escola e mostrar o

nosso orgulho.
BRUNA ALBANO, 18, ALUNA

DA ESCOLA SÃO PEDRO

Dia de garantir
renda extra

o desfile cívico de ontem,
além de movimentar estudan
tes e plateia, também levou à
Rua Reinaldo Rau pessoas que
tentaram garantir uma renda
extra com a venda de pipoca,
bolinhas de sabão e balões de
ar. Segundo Gean Gawlik, 14,
a iniciativa de comercializar o

alimento foi produtiva e o lucro
fez o cansaço valer.

",

Público ficou atento às quatro mil pessoas que marcharam no centro da cidade

De prontidão desde cedo para
não perder nenhum detalhe

A dona de casa Candida Possamai,
63, chegou cedo à Rua Reinaldo Rau para
não perder nenhum detalhe do desfile cí
vico do Dia da Independência do Brasil.
Às 8h30, ela já havia encontrado o lugar
ideal para assistir às demonstrações de

patriotismo dos jaraguaenses. "Eu adoro

tudo", resume. Não é por menos que ao

invés de viajar com a família, preferiu fi
car na cidade e aproveitar o feriado sob o

som das bandas marciais.

Sentimento parecido tem Ariele

Gregolewtschi, 30. Mãe de Luana e Lui

za, ambas de três anos, ela espera que
a paixão pela data também 'instigue as

meninas. "Eu gostava muito de marchar
e participei até da fanfarra do colégio",
comenta. Por causa do envolvimen

to, diz ficar triste por ter a impressão
de que antes a data era .mais festejada.
"Precisamos incentivar ou' isso vai se

acabar", enfatiza.
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Cameras Sansung várIos
mOdelos e �ores 12 mega pixels

a Partir de 10 x de

Rs45,90

o o
. '"",oe-�'

�"Assislenêlà'teGnica-êspeclanzàda praPCe N()tebook
'" '.

Buscamos e entregamos seu computador sem custo algum!

Rua Ângelo Rubini: 322 - Barra do Rio Cerro 3370-,1881I Ln·go a Clweiti:L apos sup'ermercad-o B1''ilsàr) ca Barl"''(.\; (47) I

Crédito

100.000,00
90.000,00
80.000,00
70,000,00
60.000,00
50.000,00

Doblo Cargo 1.8 FIe" R$ 45.180,00
CltrOOfl C3 1.4 FI"" R$ 40.900,00
BU99Y BRM Mll R$ 35.350,00
Uno MiU. 1.0 FI"" 4P R$ 25.910,00
Buggy BRM Ma R$ 23.489,00

180 meses

R$ 694,44
R$ 625,00
R$ 555,56
R$ 486,11
R$ 416,67
R$ 347,22

PLANTÃO DE VENDAS: C 3370 1255
:aj! 9,...

Apartamento de 02 dormitórios
no Edifício Tarumã, em Jaraguá
do Sul. Entrada de R$ 21.000,00
+ parcelas mensais a partir de
R$1.300,00.

Apartamento de 03 dormitórios,
suíte, garagem no Edifício Jaeser

.
II, em Jaraguá do Sul Entrada de
R$ 23.000,00 + parcelas mensais a

partir de R$ 1.400,00.

Apartamento de 03 dormitórios
no Edifício Munique (novo) e no

Centro de Jaraguá do Sul. Entrada
de R$ 43.000,00 + parcelas
mensais a partir de R$ 2.700,00.

'Apartamento de 02 dormitórios,
suíte, garagem no Edifício
Munique, Centro de Jaraguá.
Entrada de R$ 25.000,00 +

parcelas mensais a partir de
R$ 1.589,00.

SA!�A --
SALA COM APROX. 85 m2

(no centro médico odontológico na rua Guilherme Weege NI 50
em Jaraguá do SuL)
Entrada de R$ 20.000,00 + parcelas mensais
a partir de R$ 1.220,00.

1

PARCELAS
MENSAIS A PARTIR DE

Aceitamos carro, .

FGTS ou outro imóvel
como entrada. Terreno no

loteamento Ville de' Lyon
Entrada de R$ 15.000,00

+ parcelas mensais
a partir de R$ 825,00.

PLANTÃO de VENDAS:

(3370 '1255

Casa em Joinville com
•

03 dormítórios;
escritório, suíte, piscina;
dependência, garagem.
Entrada de R$ 39.000,00
+ parcelas mensais a

partir de R$ 2.400,00.

Casa em.Jaraçuá do Sul
com 04 dormitórios, suíte
e demais dependências.
Entrada de R$ 24.0QO,00
+ parcelas mensais
a partir de R$ 1.496,00.

Terreno no

Loteamento Residencial Vil/agia
Entrada de R$ 15.000,00

.

+ parcelas mensais
a partir de R$ 825,00.

Terreno no

Loteamento Residencial Vicenzo
Entrada de R$ 12.000,00

+ parcelas mensais
a partir de R$ 748,00.

CRIClúMA
CONSTRUÇÕES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANIVERSARIANTES

linha de Fundo

J limar Pivatto

Tabela do Jasc
�"'aiu a programação dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que co

....... meçam amanhã em Brusque. Na verdade, teremos só a abertu-
ra e alguns congressos técnicos, as disputas mesmo iniciam na

_.. sexta-feira. Das equipes de Jaraguá do Sul, a primeira a estrear

é o atletismo, marcado para sexta-feira na pista do Sesi (se chover, será
transferido para Itajaí). Muitas medalhas em vista, principalmente com

Mirielly dos Santos (foto) e Sally Siewerdt, Das equipes coletivas, jogos
apenas nos sábados, com o basquete (masculino e feminino), bolão 16

masculino, tênis de mesa e xadrez,

FC BANfK OSTRAVA
(78 ANOS)

Vice-lanterna
�o Campeonato

Tcheco

AD PERllIMA (1S
ANOS) - Time de
Campina Grande

(PB), licenciado do
futebol profissional

OEIRAS AC
(13 ANOS) -

Está na segunda
divisão do

futebol do Piauí

,

Problemas na organização
Apesar de ser o evento de número 50, o Iasc vem enfrentan

do alguns problemas nos bastidores. E o principal deles é a falta
,

de acerto entre a Acaert (Associação Catarinense de Emissoras
de Rádio e Televisão), a Fesporte e a CCO local. Desde 2002, as

rádios fazem uma permuta para garantirem as linhas de trans

missão, trocando pela publicidade da empresa que gerencia isso, ,

no caso, a Oi!. Neste ano, o acordo não foi feito e se alguma rádio

quiser transmitir, vai ter de arcar com os custos. Como a trans

missão é muito cara para dez dias de competições, ficou reduzi
do o número de emissoras que, aliás, sempre foram os maiores

divulgadores dos Jogos Abertos. Uma pena.

Mais títulos no bicicross
Depois da dobradinha nos

Joguinhos Abertos, Luiz Ma
rkiewicz e Guilherme Bours
cheidt seguem fazendo bonito

.

nas competições de bicicross.
No fim de semana passado,
ambos venceram as respecti
vas categorias no Campeonato

Brasileiro disputado em Salva
dor (BA). Luiz faturou a elite
men e Guilherme a junior. Ou
tro título foi conquistado por
Felipe Gonsalves na boys 14

anos. Todos integram a Equipe
Jaraguaense que viajou com

apoio da FME.

TuíTADAS

E �Iu U l E fUTI� l

Precisando reverter a vantagem
Malwee/Cimed entra em quadra pelo Estadual e tem de vencer a Krona duas vezes para se classificar

JARAGUÁ DO SUL

Depois de praticamente
se garantir nas quartas
de final da liga Futsal,
a Malwee/Cimed volta
às atenções para o

Campeonato Estadual.

-- terá' pela frente- o maior

rival, a Krona/Joinville,
na casa do adversário.

......Além das dificuldades
naturais que já existem em en

frentar o time da cidade vizinha,
ainda tem o fato de estar em des

vantagem. Como os joinvilenses
venceram o jogo de ida por 1xO,
os jaraguaenses precisam venc�r
no tempo normal e na prorroga
ção para garantirem a vaga para
a semifinal do turno. Para a Kro

na, um empate basta.
Assim como no primeiro jogo, o

técnico Fernando Ferretti deve pou
par alguns titulares, mas só vai defi
nir a lista de relacionados no treino
de hoje de manhã naArenaJaraguá.

Isso porque o time enfrentará o

Corinthians, sexta-feira em São
Paulo. Mesmo garantida na próxi
ma fase da Liga Futsal, a intenção
é somar o maior número de pon
tos possíveis para chegar com van

tagem na fase de mata-mata.

o vencedor do confronto
pega o Concórdia, que
eliminou o Capivari nas

quartas. O outro duelo
.. ' da semifinal será entre

Florianópolis e Unisul •

Outro motivo que faz com

que Ferretti poupe os jogadores
é que a equipe terá o returno in -

.

teira para 'tentar algo a mais no

Campeonato Estadual.
O vencedor do confronto

pega o Concórdia, que eliminou
o Capivari nas quartas. O outro

duelo da semifinal será entre

Florianópolis e Unisul. Segundo
o regulamento, os campeões de
cada turno mais os dois melho-

�

@WILLlMeAPITA· Boa
tarde! Como o clima
melhorou com essa

chuva... Estamos

destruindo nosso planeta e

agimos como se não fôssemos

parte do problema. (William,
zagueiro do Corinthians, em

momento de indignação).

cam para afase decisiva.
res índices técnicos se classifi - �, .�__�� "_

"

ii @NET04fUTSAL"
Especialidade da casa:

ganhar de 3x2 e passar
sufoco no finalzinho,

mas ganhamos. (Neto, fixo da
Malwee/Cimed, comentando a

vitória sobre a Intelli).

@RIVALDOOFICIAl·
Como acordei muito

� cedo estou com muito
sono e vou dormir.

Fiquem na paz do Senhor.
i

Deus é bom, o diabo não presta
e a gente é mais ou menos.

(Rivaldo, ex-jogador da Seleção
Brasileira) .

@(LARORONAlOO·
"Vou te falar uma

coisa pravocê,
juntarldo os dois

juntos" Frase do meu amigo @

julioC_goleiro. (Ronaldo, tirando
uma onda com o goleiro do
Corinthians, Júlio César),

PIERO RAGAZZI

, No jogo realizado na Arena Jaraguá, quarta-feira passada, os joir:-vilenses venceram a Malwee/Cimed por 1 xO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Na área

Henrique
Porto

Vitória em vantagem
�-asa lotada no estádio Hugo Koehn para acompanhar a primeira

partida da decisão da Taça O Correio do Povo. E quem foi ao Rio
da Luz viu urn grande jogo, principalmente no segundo tempo,

.._quando as equipes deixaram de lado a postura defensiva e os

gols saíram naturalmente. Melhor para o copeiroVitória, que mais urna

vez teve competência parausar o fator casa e venceu por 3xl. Três belos

gols, onde a bola rolou de pé em pé antes de encontrar a rede cruzmal- .

tina. Mas quem se basear no placar para avaliar a partida corre o risco
de cometer urn grave erro. O jogo foi bastante equilibrado, como vocês

podem acompanhar no vídeo com os melhores momentos, que se en

contra no blog Na Área, no site de O Correio do Povo. Domingo que
vem tem mais, destavez no estádio Eurico Duwe. OVitória pode perder
por até urn gol, mas o Cruz de Malta joga em casa.

Bicampeões
Sensacional a decisão do

Campeonato Catarinense de

basquete sub-15 masculino,
disputada no início da tarde do
último domingo no ginásio do

Colégio Evangélico. Uma par
tida coma marca da rivalidade
entre Iaraguá do Sul e Ioinville,
cheia de emoção, alternâncias
no placar, arbitragem polêmica
e decidida na prorrogação, por
apenas um ponto. Cito três he
róis da conquista e, através de

les, homenageio todo o elenco

campeão: o cada vez mais vito
rioso técnico Rafael Mueller, o

incansável armador Mateus e

o alaIpivô Bryan, que cavou a

falta e teve frieza para acertar

os dois lances livres.

Medalha de nada
Pegou mal o fato de nenhum dirigente da FME aparecer pru;a a pre

miação do basquete masculino sub 15. Da Prefeitura, apenas do Diretor
da Fundação Cultural, que gosta e sempre acompanha a modalidade.
Se as pessoas se dispõem a ocupar urn cargo público no esporte, devem
ter ciência que não existirão mais feriados e fins de semana. E o descaso
só deve piorar ainda mais caso urna profecia pós-eleitoral se realize.

EDITAL
Situação:Registro de imóveis da comarca de Jaragua do sul /SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de-
lmóveis da Comarca de Jaraguá do sul/SC, torna publico
pelo presente edital, que R.C.w. ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, CNPJ n° 07.950.317/0001-38, estabelecida
na Rua Padre Pedro Franken n° 99, centro, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o RE

GISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL
TRIBESS II, situado nas ruas 8- João Januario Ayroso,
328- alvino Stein, 330- Alberto Bortolini e 909- Carlos

Tribess, bairro Jaraguá esquerdo, perímetro urbano de Jaraqua do sul/SC, abaixo

caractérizado, aprovado pela prefeitura municipal de Jaragua do sul/SC, confor
me decretos n° s 7.123/2010, expedido em 26.03.2010 e 7.271/2010, expedido em

23.06.201'0 assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Anto
nio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3720917-1'. O loteamento é de caráter

residencial.possui a área total de 22.893,00m2, sendo construído de 14(quatorze)
lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes. O pra
zo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima pu
blicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.

BRASILEIRÃO

Esquentaabriga
pelaponta da tabela
Corinthians pode, enfim, ultrapassar o Fluminerise
DA REDAÇÃO
O Campeonato Brasileiro
inicia hoje a segunda
metade. Sete partidas estão

programadas pela 20ª rodada
da competição e a briga pela
liderança é o destaque.

penas um ponto (38 a

37) supera o Fluminen
se do Corinthians, que
ainda' tem um jogo a

menos, e os dois clubes entram

em campo. Seis pontos atrás do
líder, Cruzeiro e Internacional
se enfrentam para definir quem
continuará na briga pelo título.

Dos dois primeiros colocados, o
_

time do Rio de Janeiro é quem terá
urna tarefa relativamente mais fácil
nesta rodada. No Engenhão, o Flu
minense enfrenta o Ceará. No en

tanto, as duas equipes buscam a re

abilitação - os cariocas não vencem

há três jogos (dois empates e urna

derrota) e os cearenses vêm de dois
resultados negativos consecutivos.

Já o Corinthians encara uma

missão mais complicada e en

frenta urn embalado Atlético Pa

ranaense, na Arena da Baixada,
em Curitiba. O time da casa já so

nha até com urn lugar. na zona de

classificação à próxima edição da

Copa Libertadores da América.

Esperando por um tropeço
dos líderes, Cruzeiro e Internacio
nal farão urn confronto direto, em

Uberlândia (MG). Um empate até

.
pode ser considerado bom para a

equipe gaúcha, já que joga como

visitante e ainda tem uma partida
a menos que o adversário.

A briga na parte de baixo da ta

bela de classificação também pro
mete muitas emoções. Um exemplo
é a partida entre. Grêmio e Atlético

GO, no estádio Olímpico, em Porto

Alegre. Se vencer, os goianos trocam

de lugar com o Grêmio na tabela.
Em colocações desconfortáveis,

Vitória e Flamengo enfrentam equi
. pes paulistas. Os advsersários serão
Palmeiras (em casa) e São Paulo
(fora), respectivamente.

Por fim, em Goiânia, o Goiás
tenta juntar os cacos na luta pela re

abilitação. Lanterna, o time goiano
enfrenta o Guarani, que joga moti
vado pela vitória de virada sobre o

L....- ,--I•. ',' .lfder Huminensena WPmalO?a�a.,

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

Washington e Muricy Ramalho não querem perder de vista a liderança

CA PEON BFU\SI,lEJRO _$O SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 20"RODADA

HOJE
19h30 - Ruminense x Ceará
19h30 - Cruzeiro x Intemacional
19h30 - Grêmio x Atlético-GO
19h30 - Goiás x Guarani
22h - São Paulo x Flamengo
22h - Vitória x Palmeiras
22h - Atlético-PR x Corinthians
AMANHÃ
21h - Santos x Botafogo
21h - Vasco x Atlético-MG
21h - Prudente x Avaí

I
21aRODADA
SÁBADO
18h30 - Corinthians x Grêmio
18h30 - Flamengo x Vitória
18h30 - Atlétlco-GO x Ruminense

.. DOMINGO

6,%., � 16h - Palmeiras x Vasco

38,6% 16h - Botafogo x São Paulo
16h - Atlético-MG x Prudente
16h - Avaí x Cruzeiro
18h30 - Guarani x Atlético-PR
18h30 - Intemacional x Goiás
18h30 - Ceará x Santos

Rebaixados para Séne B

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUUSC. ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do registro de
imóveis da comarca de Jaraguá do sul/SC, to.ma publico pelo
presente edital, que TERRANOVA IMOVEIS LTDA, empresa
de capital privado inscrita no CNPJ nOO1.142.277/0001-11,
com sede na rua 25 de julho n° 1.400, bairro vila nova, nes

ta' cidade, requer com base no art. 18 da lei n° 6.766!79, o

REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL
MUNIQUE, situado nas ruas 1·1- Roberto Ziemann, 1317-
Sem Nome, 1303-Sem Nome, 1318-Sem Nome e 260-13 de

màio, bairro amizade, perímetro urbano de Jaraçua do Sul/

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura municipal de Jaragua do Sul/SC, con

forme decretos n° s 7.212/2010, expedido em 17.05.2010 e 7.297/2010, expedido em

06.07.2010, assinado como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da

Fonseca, CREA n° 36872-9, ART. n° 3669034-9 e ART. n° 3138375-8. O loteamento é de
caráter residencial, possui a área total de 64.473,63, sendo constituído de 84( oitenta e

quatro) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde e sistema viário. O prazo de impugna
ção por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação do presente
edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que subscreve este, no en

dereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaraqua do Sul/SC

ZMPIl
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www.outoetite.com.b Grupo Auto Elite 40 anos d credibilidud. Líder de vendas da região. aANCOVOUCSWAGEN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos. consulte um vendedor. Fotos meramente Ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou específicos de alguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 08/09/2010 .• Ofertas válidas para Novo Gol 1.0. Juros. entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.
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