
Estação meteorológica
instalada na Tifa
Theilacker reúne

informações sobre
velocidade do vento,
temperatura, umidade
e nível de chuva. Dados
devem ajudar Defesa Civil
em situações de alerta.

Página 1J

E
Postos fecham hoje e amanhã
Profissionais da área de saúde participam de oficina de capacitação. Por
isso, funcionamento em nove unidades de saúde do município será
alterado. Pamas estarão atendendo normalmente. Página 10

s
Famílias ainda

aguardam revisão
do carnê do IPTU

(Imposto Predial e
Territorial Urbano).
Até agora, Prefeitura.

avaliou 156 das
859, solicitações feitas

pormoradores.
,

,Página'9

EST DOTE
ESE "MAIS·
EFICIENTE"

Vereador mais votado da
história de Jaraguá do Sul, em 2004,
e com unia votação expressiva na

cidade em 2006, Dieter Janssen (PP)
levanta a bandeira da economia

da máquina do governo.
'

O progressista sugere uma gestão
pública próxima de um modelo

empresarial para conquistar os votos
dos eleitores do Vale do ltapocue
voltar à Assembleia Legislativa.

Pági,nas 4 e 5.

Espaço para os
talentos musicais
Festival Sesi Música reúne 33
trabalhadores da indústria
neste sábado, no palco da

. Scar. Evento vai premiar os três
primeiros colocados. Página 7

'�

Réu condenado
pelo júri' popular
Tiago Ferreira dos Santos foi
condenado a 14 anos de prisão
em regime fechado pela morte
de Maurício da Cunha, 28 anos.
O crime aconteceu no dia 26
de setembrodo ano passado,
no bairro Vila Carolina, em
Guaramirim. Página 12

E T
Jasc começam em Brusque
Principal competição poliesportiva de Santa Catarina terá sua abertura
hoje, às 19h30, na Arena Multiuso. Serão 6,7 mil atletas de 85 municípios
em 27 modalidades. Disputa começa amanhã. Página 18

FAMEG

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

JoséAu ustoCa lioni

GLARIGE'KUHN SOUZA
Em Busca de Novos Horizontes
a década de 70, o casal Paulo e Clara Kuhn mudou-se de
Massaranduba para Jaraguá do Sul. Tinham por objetivo,

,

oportunizar novos horizontes para seus oito filhos: Luís, Elí-
dia, Roberto, Edite, Valmir, Rogério, Clarice e Patrícia. Fixa

ram residência na Rua Domingos Rosa, no bairro Ilha da Figueira. Os
filhos, aqueles que ainda estavam em idade escolar, foram matricu
lados na Escola Estadual Holanda Marcellino Gonçalves (Homago).
Clarice, menina inteligente e dinâmica, apresentava aptidões inatas
para a prática desportiva. Convidada a participar de uma seletiva na
modalidade de atletismo pelo professor Caglioni, aceitou o desafio.

Menina Prodígi9
Sábado, 8 de março de 1981, Clarice pisa pela primeira vez

numa pista de atletismo. Obteve amelhor'pontuação entre to
dos 'os 50 concorrentes daquela seletiva (meninos e meninas).
Marcou época, tornando-se uma das maiores atletas da histó
ria do 'atletismo catarinense e brasileiro.

"

.",',.
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Campeã Sul Americana 1985- 100m c/barreiras - Santa Fé Argentina.

Competições Nacionais e Internacionais
Durante muitos anos,' Clarice

integrou a seleção brasileira de
atletismo em diferentes categorias,
alcançando conquistás notáveis: -

O SulAmericano de Menores, rea-

,

lizado em 1984 na cidade deTarija,
na Bolívia, marcou o início da car
reira internacional da atleta. Con- '

quistou duas medalhas de ouro, nas
provas de 100m e/barreiras e salto
emaltura.No SulAmericano Juvenil
de 1985, realizados em Santa Fé na

Argentina, Clarice ganhou o ouro

na prova de 100m c/barreiras e a

prata nos 200m c/barreiras. O ano

de 1986 não poderia ter sido me

lhor: arrebatou os títulos de cam

peã estadual, brasileiro e sul ame
ricano juvenil, sendo esta última

competição realizada na cidade de
Quito no Equador. Atingiu o ápice'

da carreira em 1987, quando con

quistou os campeonatos juvenis:
catarinense, brasileiro e sul ame
ricano. Brilhou também no Cam

peonato Intercontinental realizado
no México, ganhou o ouro no salto
em altura com amarca de l,80m e a

prata em 100m combarreiras com o

tempo de 13seg. 87centésimos. 1988
foi outro ano dourado, foi campeã
brasileira e sul americano juvenil
em 100m c/barreiras e revezamen

to 4x100m. V1ce-campeã brasileira
no Troféu Brasil adulto. Arrebatou
o título de campeã no Summer
Games.em Ohio USA na prova de
100m c/barreiras. Foi protagonista
insólita no Campeonato Mundial

Juvenil do Canadá. Conquistou
ainda a prata no Troféu Brasil de
1989 e 1993.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Clarice debutou na,Mag
na Competição em 1981,
nos Jogos Abertos reali-

,
zados em Lages, ela tinha

apenas 12 anos de idade
é integrou a eqúípe jara
guaense no revezamento

(4xlOOm). Ao longo da car

reira atlética, arrebatou 20

medalhas nos Jogos Aber
tos: 10 de ouro e 10 deprata

Premiação Intercontinental México - 1987

Algumas vezes os
sonhos ficam pelo
meio do caminho
Campeonato Mundial Juvenil'

Canadá, 27 a 31 de julho de 1988.

Liguem a tela virtual de sua imagi
nação e viajemos juntos no túnel
do tempo: são 17 horas do dia 27 de

julho de 1988. O Estádio Olímpico
de Sudbury no Canadá está lotado.
Tarde de sol, temperatura amena no
"verão boreal". As oito finalistas dos
1DOm com barreiras feminino estão
a postos. As favoritas são: Aliuska

López (Cuba); Clarice Kuhn (Brasil);
Birgit Wolf (Alemanha) e Zhanna
Gurbanova (Rússia). O árbitro orde
na: às suas marcas, prontas, bang...

'

Ecoa no ar o tiro de partida. Aliuska
e Clarice tomam a dianteira, abrem
frente? meio metro atrás Zhanna
e Birgit brigam pelo bronze. A 20
metros da linha de chegada, inacre
ditavelmente a sapatilha da Clarice

desprende-se do pé ... e, o sonho fi
cou pelomeio do caminho...

Summer
,Games USA
A preparação final para

o Campeonato Mundial
Juvenil foi realizada na ci
dade norte americana de
Ohio. A última competi
ção antes do Mundial foi
o Summer Gemes USA.
Fizeram-se presentes nes- ,

'te evento as melhores cor... '

'

, 'redot�s de 100mcom b�r-<
reiras juvenis do planeta,
com exceção da cubana
Aliuska que preferiu fazer
sua preparação na Ilha do
Fidel Castro. Clarice impôs
,sua categoria e venceu.

,
,
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Profissão e FamOia
Formada em Educação Física,

trabalhou em 'academia durante
15 anos. Exerceu também o ma

gistério no Instituto Educacio
nal Jangada pelo período de 12

arios. Atualmente trabalho no

Centro de Referência do Idoso,
com atividade física. Casou em

1990 com o professor Jorge Luís
da Silva Souza, que também foi

seu treinador. Tem dois filhos:
André Felipe (19 anos) e Ayane
Karoline (16 anos). André já foi

jogador de basquete, hoje pratica
atletismo (salto triplo, 100 e 200m

rasos), cursa Fisioterapia. Clarice,
diz ter boas recordações do tem
po de atleta, dos lugares que co

nheceu e das amizades que fez.
Está feliz e de bem com a vida.

Intercontinental de Atletismo - México 1987 - Campeã S.Altura- 1,80m.

Uma Conquista Inesquecível
Jogos Abertos de 1994 realizados em Florianópolis. Subiu ao pódio

para receber amedalha de ouro junto com os dois filhos.

Intercontinental de Atletismo - México 1987 - Campeã
100m c/barreiras - Tempo: 13seg.87centésimos.

Condecorações'e,Homenagens
Clarice foi agraciada duas vezes com o Troféu Jornaleiro, prêmio

este concedido ao melhor atleta do ano em Santa Catarina. Foi con
decorada com a Medalha de Mérito Municipal de Iaraguá do Sul em
200 1 pela Câmara de Vereadores deste município.

1: ... ;, , .. " . ... � -� .�.
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QUARTA-FEIRA
OAB deJaraguá

doSul

PONTO DE 'VISTA

SÁBADO ,TERÇA-FEIRA
DurvalMarcatto,
presidente daAcijs

Fernando Rizzolo,
.

Advogado
VidorDanich,
sociólogo

Saudades do apito do guarda-noturno

Tinha
tudo para ser um final de semana perfeito,

mas no domingo, no final do dia, ao entrarmos
como carro no portão de casa, percebemos aluz
acesa na varanda do quarto e ao entrarmos um

poucomais, percebemos que outros cômodos tinham
as luzes acesas. Ao darmos a volta na casa, encontra

mos a janela de um dos quartos arrombada e soli
citamos a presença da polícia. Há oito anos já tinha
ocorrido outro arrombamento e, mais uma vez, encon

tramos a casa toda revirada. Portas de

guarda-roupas abertas, armários, cô

modas, gavetas, tudo espalhado pelo
chão, nas camas e sofás. É um quadro
que deixa qualquer um perplexo. A
gentileza dos dois policiais militares
em nos acalmar, conversando, pedin
do para verificar o que sentíamos falta

naquele momento nos ajudou muito.
Lavrado o BO, apenas com dados ini

ciais, os policiais nos orientaram como

proceder, se despediram lamentando
o fato, aos quais agradecemos. No pri
meiro arrombamento, tudo foi mais

traumático, pois roubáram objetos de
.

grande valor sentimental, o que deixou
um vazio que nunca vai ser preenchi
do. Naquela época, reforçamos a casa

com grades e outros cuidados, menos
a instalação de um alarme, o que con
venhamos, foi uma péssima decisão,
agora tomada imediatamente. Os

policiais nos disseram que pela característica do

roubo, foi feito por jovens em busca de objetos para
trocar por drogas, pois encontramos uma jaqueta
de número 16 no jardim, o que denota assaltante
de baixa estatura. Acho que o desgraçado deixou de
propósito, pois levou em substituição minha melhor
jaqueta. Você pode pensar que estas coisas não aconte
cerão com você; mas alerto que não estamos seguros.

. Pude perceberque os sistemas de alarme estão bemmais

em conta que há oito anos atrás e aconselho aos leito

res que ainda não têm a providenciarem, pois para
nós bastou a ausência e descuido de uma noite.

Acordando vez'e outra no meio de madrugada, me
pus a lembrar de um tempo em que ouvia uns apitos
à noite, e sabia que estávamos mais seguros porque o

apito significava um guarda-noturno fazendo a ronda.

Será que não daria para trazê-los de volta? Pois parece
não haver tranca que segureum arrombador. São novos

tempos e a insegurança já faz parte de nosso dia a dia,
e o raio pode cair no mesmo lugar duas vezes ou mais.
Este fato pessoalme faz pensar sobre os arrombamen

tos feitos ao que émeu,teu, nosso, denominado de bem

público. Quando nos afeta diretamente, nós tomamos
todas as providências, mas porque nos tomamos tão

inoperantes quando se trata do que é
nosso? Estamos vendo escândalos, rou
bos do erário público com filmagens de
ladrões travestidos de servidores públi
cos colocando dinheiro na cueca, meia

e bolsas, emuitos tentando se eleger de
novo. Isto deveria nos doer tanto quan
to o roubo das joias, e outros bens pes
soais, e fazer com que a polícia se faça
presente e não apenas deixássemos que
houvesse acobertamentos por comis

sões de inquéritos que nunca chegam a

lugar nenhum. Os assaltantes do erário
público estão aí, desfilando e trabalhan
do nestas eleições, desde a presidência
até as Prefeituras, pois sabem que este é
um país de impunidade aos detratores
do bem público, apesar de uma tímida
ação de coibir pelo menos um pouco
com a tal ficha-limpa. Se o assalto ao

bem público, seja na forma que for, não
doer nas pessoas como dói o assalto aos

bens pessoais, penso que não haverá conserto. Partidos
tomam de assalto os cargos mais cobiçados através de
barganhas, acordos e outros atos para se apoderarem
de orçamentos nababescos. A revista Veja da semana

passada traz um artigo sobre o tema e é simplesmente
.

assustador como um partido está dominando os altos
escalões e ficando 'cada vez mais poderoso sem que o

povo perceba. Será que é o que o povo deseja? Estamos '

a caminho de um 'país comandando pelo poder de um
único partido porque a oposição é acanhada, inexpres
siva e nãomilitante. Estamos a caminho de um país em
que todos os escalões serão ocupados por gente de um
únicopartido e, portanto, que terão queobedecerem li-

.

nha. Quem poderá deter isso e nos salvar? Estamos per-
dendo o verde-amarelo e sendo tingidos de vermelho.

Estamos vendo
escândalos,
roubos do

erário público
com filmagens
de ladrões
travestidos
de servidores
públicos
colocando

dinheiro na cueca,
meia e bolsas,

emuitos
tentando se

eleger de novo..

"
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ACampanha
do Agasalho 2010, em·

Guaramirim, distribuiu cerca de três mil

peças de roupas no fim de semana. Esse foi o
último evento de distribuição do material arrecadado;
agora as doações serão feitas através de entidades e

associações demoradores do munlcíplo.

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

* telefone (* não serão publicados).

OASE PROMOVE NOITE DE TALENTOS

A OASE (Ordem Auxiliadora das
Senhoras Evangélicas) grupo magnólia da

.

paróquia. Pedro promove neste sábado 11 de

setembro, ás 19 horas, sua tradicional noite de
talentos e salgados. O evento acontece no salão

superior da paróquia Ap. Pedro e o cartão custa

R$ 15,00. No local haverá também

apresentações e danças folclóricas .

Contamos com a sua presença.

EMPRESAfUAl

BRDE apresenta
linhas de crédito

A Acijs (Associação Empresarial de
Jaraguá do Sul) informa seus associados

que hoje o BRDE (Banco Regional de De
senvolvimento do Extremo Sul) estará à

disposição dos empreendedores no Cen

tro Empresarial oferecendo consultoria, a
partir das 8h, sobre os programas de cré

dito mantidos pela instituição. Agendar
horário pelo telefone (47) 3275-7029 ou

pelo e-mail comerciaI3@acijs.com.br.

A E

Mostra "Janelas
de It&jm'" na Unerj

Até o dia 26 de setembro a comuni
dade acadêmica e o público em geral
podem apreciar o trabalho de artistas

plásticos de Itajaí e Balneário Cambo
riú na exposição "Janelas de Itajaí", no
espaço cultural da Biblioteca Padre Elemar

Scheid, no campus da Unerj (Centro Uni
versitário de Iaraguã dó Sul). A entrada é

gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h
às 22h, e aos sábados, das 8h às 12h.

MOSIGA
Show de bandas

na Área 51
A Nereu in Rock Produções realiza

no sábado, dia 11, show com as' ban
das Fly-X, Cassim & Barbaria e South of

Mind, na Área 51, próximo ao Angeloni
da rua Barão do Rio Branco, no Centro

de Jaraguá do Sul. O evento início às 16h
e ainda terá discotagem rock com o DI
Naza. Ingressos a venda somente no lo
cal ao custo de R$ 7. Informações no site
http://nereuinrock.wordpress.com.

iNTEG çÃO
Acomac promove

café colonial
, ,

A Acomac (Associação dos Comer
ciantes de Materiais de Construção de

Iaraguá do Sul) promove no domingo, dia
12, café colonial com o objetivo de inte

grar o segmento e a comunidade. O en

contro acontece às 15h, na sede da en

tidade, rua Elisabeth Steinlein Raboch,
300, bairro Barra do Rio Cerro, e custa
R$ 18. Informações e reservas pelos tele
fones (47) 9137-2818 e 3275-7019.
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PIERO RAGAZZI

E T I r

"Um deputado não pode trocar
seu voto por verbas públicas"
Dieter Janssen (PP) aposta na bandeira do estado econômico para voltar àAlesc

JARAGUÁ DO SUL

Vereador mais votado da história de Jaraguá do Sul, em
2004, e com uma votação expressiva em 2006, Dieter
Janssen (PP) tenta novamente uma vaga de deputado
estadual. O progressista levanta a bandeira da economia
da máquina do governo e de uma gestão pública proxíma
de um modelo empresarial para conquistar os votos
dos eleitores do Vale do Itapocu. • Giovanni Ramos

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

. Quer aprender
: bateria grátis?'

, Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

• Fim do voto obrigatório

• Financiamento público de campanhas

o Correio do, Povo: Depois
de ficar dois meses na Assem

bleia Legislativa, o que te moti

va, a disputar novamente a vaga
de' deputado?
.'

, .�

, , SOU con�ra O horário
único do Estado. Os servidores
têm que trabalhar no horário

integral. A população quer
que o setor público funcione

igual ao privado. , ,

Dieter Ianssen: É seguir com
a nossa proposta de melhorar a

qualidade da gestão pública. É o

ideal de fazer com que as pesso
as por conta própria possam ter

uma melhor qualidade de vida.
Temos que incentivar que as pes
soas tenham. a sua renda. Eu te

nhominha atividade,minhas coi
sas a fazer, mas posso contribuir

na vida pública com essas ideias.

OCP: Quais são as propostas
do candidato para omandato?

DI: A questão da economia

com o dinheiro público é o prin
cipal. É preciso muito cuidado
com os recursos do governo. O

Estado tem de ser mais econô

mico, mais eficiente, para que
tenhamos mais recursos para in

fraestrutura' segurança, pública,
para os investimentos .

Por exemplo, eu sou contra o '

horário único do Estado. Os ser

vidores têm que trabalhar no ho

rário integral. A população quer
que o setor público funcione

igual ao privado. É nisso que eu

quero contribuir.
Estive com o sindicato dos es

tivadores de São Francisco do Sul
esses dias. Eles têm a preocupa

ção que o próximo governo tenha
atenção com a gestão do porto.
Porque se não for bem adminis-
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trado, as empresas vão preferir
portos privados, como o de Na

vegantes. É por isso que eu te

nho amelhoria da gestão pública
,

como principal bandeira.

OCP: E o que um deputa
do pode fazer para melhorar
a gestão do Executivo? O que
pode ser feito pelo Estado no

Vale do Itapocu?
DI: Um deputado pode aju

dar o governo, fazer pressão para
'aprovar projetos que reformem
a administração pública. Quero
fazer com que as bandeiras que
levanto sejam levadas adiante na
Assembleia.

Na região, o Estado precisa de
investimentos urgentes na segu
rança pública e no combate às

drogas. É preciso também uma

descentralização do atendimen
to de médicos especialistas, O
Vale também precisa melhorar
sua' infraestrutura, principal
mente na distribuição de energia
elétrica. Fui visitar uma empre
sa próxima de Nereu Ramos e,
durante 30 minutos, a energia
caiu duas vezes. É inadmissível.

Quem paga a conta nesse caso?
E o mais importante: Um de

putado não pode trocar seu voto
por-verbas públicas. Votar com o

governo para' ganhar uma ponte
na .cidade. A política não pode
ocorrer desta forma.

OCP: Qual a expectativa de
votos para essa eleição e onde
o candidato está pedindo votos,
além de Iaraguã do Sul?

DI: É preciso fazer uma vota
ção bem expressiva em Iaraguã
do Su1-. Algo em torno de 18 a 20

.

mil'votos, e mais 10milnaregíão.
Em 2006, foram 12 mil aqui e

quatro mil fora. Por isso acredito
que é possível chegar ou até ul

trapassar essameta.
Fora do Vale, temos um tra

balho em algumas cidades como
. Ioinville, Barra do Sul, Penha, São
Francisco do Sul. e Pomerode.
Fora, pretendemos alcançarmais
uns três mil votos e ultrapassar
os 30 mil no total.

OCp:'Comobuscar uma vo-·
ração expressiva em Iaraguã do
Sul e. região com' outros nove
concorrentes? O candidato
acredita que houve um excesso
de nomes?

DI � As demais candidaturas
atrapalham? Sim. Mas eles tam
bém têm o direito de serem can-

.

didatos. Mantenho as apostas
pelos bons números nas outras

eleições, tanto como vereador
em 2004, como deputado' em
2006. Isso com uma campanha
humilde, enxuta, sem co.mp�a
de votos.
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Angela Amín nas pesquisas pre
ocupa o PP�

DI: Essa queda é uma acomo

dação dos votos. AAngela possui
um mínimo, que é também do

� partido. O Esperidião sempre foi
muito claro: nosso objetivo é ir

para o segundo turno. Seria mui
to difícil ganhar no primeiro tur

no ou sair com uma grande van

tagem. Vamos para o segundo,
depois é outra eleição. Teremos .

um espaço igual na televisão;
hoje somos prejudicados.

E mais: aAngela está ganhan-
. do apoios. O prefeito de Criciú

ma, Clésio Salvaro, que é tucano,
declarou voto nela no último fim
de semana. A eleição ainda não
está definida. Temos que conti
nuar trabalhando.

"

"
Na região, o
Estado precisa

de investimentos
urgentes na

segurança pública
e no combate
às drogas.

"

A partir do momento em que
o Felipe Voigt (prefeito de Schroe

der) pegou a coordenação regional
da campanha, reforçou o trabalho
nas outras cidades. Ele é uma li

derança regional e faz um traba
lho bom na Prefeitura, que tenho
como exemplo de administração.

OCP: E para deputado fede
ral? O candidato não apoia ofí
cialmente ninguém!

DI: Nós respeitamos o projeto
de Iaragua, de termos represen
tatividade na Câmara em Brasí

lia, tanto que o nosso santinho

não leva o nome de ninguém.
Porém, príncípalmente nas ou

tras cidades da região, existem
os candidatos do nosso partido

,
'

que aparecem como opções para
quem fáz questão de votar no PP.

O João Pizzolatti tem uma boa

força nessas cidades, uma liga
ção com o prefeito Felipe Voigt.
E tem o Esperidião Amin, de Flo
rianópolis, que possui um nome

forte e estadualizado. A Angela
fez 1,5 mil votos para deputada
federal em 2006. É um exemplo
da força deles.

OCP: A queda da candidata

o Vale também
precisa melhorar
sua infraestrutura,
principalmente

na distribuição de
energia elétrica.

"

Nós respeitamos o projeto
de Jaraguá, de termos
representatividade na

Câmara em Brasília, 'tanto
que o nosso santinho não
leva o nome de ninguém.

"

OCP: Se o segundo turno for
entre Angela e Raimundo Co

lombo, o pp acredita que terá os

votos do PT?

DI: Se o segundo turno for
entre PP e DEM, é mais fácil bus
carum apoio do PT, pois temos o

vice do PDT que é ligado a eles.
Tem o Pizzolatti, que é um gran
de defensor do governo Lula, que
pode nos ajudar.

.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - 814 e 5
Centro - Jaraguá do Sul /]ii;. .

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.'1223 I 337D.124O
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CHARGE EOrfORIAL

Apree"nsão de veículosVAMOS ENXUGAR
A�INA! evantamento do 14° Batalhão da Polícia

Militar de Iaraguã do Sul constatou que
mais de 1,3 mil veículos foram apreendi

__ dos nomunicípio nos últimos sete meses,
sendo que 90% deles já foram regularizados e

voltaram a circular. Na reportagem publicada na .

edição de ontem de O Correio do Povo, chama
atenção o fato de serem recolhidos, durante as

blitzes de trânsito, uma mé
dia de oito veículos por dia, a
maioria deles por estar com o

licenciamento vencido.
Outra situação que motiva

parte das remoções de veículos
para o depósito é o estaciona
mento em local proibido. Para
o chefe do setor de trânsito do
14° Batalhão, Carlos Augusto
SeU Júnior, a infração mostra

que os motoristas estão desatentos ou que, sim

plesmente, não pensam no coletivo.
Tem pessoas que estacionam o carro em

qualquer lugar com a justificativa de que "den
tro de um minutinho estará devolta", mas não

pensa no transtorno e até nos acidentes que esta
atitude pode acarretar. Basta dar uma volta pelo
Calçadão da Marechal e ver automóveis ocu-

pando a ciclofaixa, exigindo que o ciclista faça
verdadeiras manobras para cumprir seu trajeto.

O flagra de uma infração como esta não é só

prejudicial para os outros, mas também para o

bolso do infrator. Além de pagar as diárias do

guincho e multa, o condutor terá que perder
algumas noras para cumprir os trâmites neces

sários e colocar o veículo de volta às ruas, um

contratempo que poderia ser

evitado se o bom senso fosse
usado como regra.

É verdade que o trânsito de

Iaraguá do Sul não é fácil e preci
sa de muitas melhorias. Além do
excesso de frota - hojehámais de
84 mil veículos circulando pelas
ruas -, temos graves problemas

. de infraestrutura e urn sistema /

de transporte público deficiente.
No entanto, isso não pode servir de desculpa para
não seguir as normas que o trânsito exige.

Mais do que mostrar que a Polícia Militar
está atenta ao que acontece nas ruas, as 1.342

apreensões são um alerta para que osmotoristas
tenham mais paciência, educação e civilidade,
garantindo um trânsito mais tranquilo e com

menos estresse. A saúde e o bolso agradecem!

I
OOLErfOR

Família Prim no Brasil DO LEITOR

É possível enriquecer tendo um emprego?
saga da família Prim no

Brasil começou dia 7 de
novembro de 1828, com
o desembarque em Flo-

rianópolis, antiga Desterro, de
Iohann Prim e suamulher Barba
ra Steinbach, acompanhados dos
filhos Nikolaus e Iohann Peter.

Originários de Merl, na região
do Mosel, viajaram a

bordo do brigue Lou
ise, trazendo na ba

gagem urn mundo
de sonhos e incerte
zas. Em 1° de outubro
de 1829, chegaram à
Colônia de São Pedro
de Alcântara (SC),
onde plantaram as

raízes das gerações que iriam pos
teriormente se espalhar pelo Brasil.

Nesses 182 anos, as gerações
se sucederam, com Santa Catari-

. na concentrando o maior número
de descendentes. Reconstituir a

evolução das gerações a partir do
casal Ioahnn Prim e Barbara Stein
bach é urn trabalho de fôlego, pois
necessita da colaboração de mui
tos para conseguir o. registro da to
talidade dos descendentes. Algu
mas vitórias já foram alcançadas e

desde 1999, quando aconteceu a I
Primfest em ltuporanga, já foram
realizados sete encontros.

Os Prim do Brasil têm o mes

mo tronco comum, ou seja, todos
descendem do casal JoahnnPrim

e Barbara Steinbach. Em todas as

festas o número de participantes
tem sido entre 600 a 800 pessoas
e é''muíto gratificante saber que
os descendentes estão interessa
dos em resgatar suas origens. A
presença de pessoas diferentes
em todas as festas tem sido mui
to grande, por serem realizadas

em várias cidades,
como Ituporanga,
São Pedro de Al

cântara, Blumenau,
Gaspar e a última
em Antônio Carlos,
no último dia 29 de

"

Ninguém
fica rico sendo empregado".

Essa frase lhe é familiar? Muitas pesso
.

as praticamente já nasceram ouvindo
isso. Não é o meu caso, pois venho de

uma família com pouca tradição empresarial,
mas a crença de que pessoas que têm um em

prego não enriquecem é algo que faz parte do
nosso senso comum.

Eu me considero um "estudioso do dinhei
ro". Vejo o dinheiro como uma fer
ramenta e como urna espécie de
"termômetro do mundo", e gosto

.

de questionar e desafiar as ideias
pré-concebidas sobre dinheiro.

Essa do "ninguém fica rico
sendo empregado" é uma delas.
Todo ano, alguns veículos de mí
dia econômica publicam a lista
dos bilionários do mundo. E acho

so? Uma minoria que tem sucesso e uma .gran
de maioria que se arrebenta, pois empreender é
uma coisa nobre, mas não é nada fácil. Poucas
pessoas têm o verdadeiro perfil empreendedor.

Mas atenção: Não me refiro aqui ao em

preendedorismo no sentido amplo, de ter ini
ciativa, realizar e concretizar coisas, e nem ao

"empreendedorismo interno" (que, aliás, são
características essenciais para quem quer ter

uma carreira profissional de su

cesso). Me refiro ao empreende
dorismo no sentido limitado de
"abrir seu próprio negócio".

A boa notícia para aqueles que
querem conciliar uma carreira cor

porativa sólida e suas vantagens,
como a (relativa) estabilidade,
o (porque não?) status de fazer

parte de uma grande organização,
a realização profissional e pessoal,

entre outras, com suas ambições materiais mais

extravagantes é que, cada vez mais, urna carreira

profissional bem sucedida é um caminho válido

para nos levar ao enriquecimento financeiro.
É possível, então, ficar rico tendo urn emprego?

Sim, é possível. É fácil ficar rico tendo um em

prego? De jeito nenhum! E tampouco isso signi
fica que é mais fácil ficar rico sendo empregado
do que empreendedor. Isso apenas significa que
existem outros caminhos, e que pessoas com di
ferentes perfis também terão a sua chance.

"
Um povo sem
história e sem "
memória é

um povo sem
identidade.

É possível, então,
ficar rico tendo

um emprego? Sim,
é possível. É fácil
ficar rico tendo
um emprego?

De jeito nenhum.

\

agosto.
Um povo sem

história e sem. me-
"

mória é um povo sem identida
de. Continuar resgatando a his
tória da família Prim no Brasil é
o grande objetivo. Os resultados
interessam a todos os que fazem

parte dessa grande família, seja
por laços sanguíneos, por afini
dade ou por amizade. Hoje com

presença marcante em cidades
de Santa Catarina, como São Pe
dro de Alcântara, Santo Amaro
da Imperatriz.AguasMornas, em
toda a região da Grande Floria

nópolis' em· Blumenau, Iaraguã
do Sul, São Bento do Sul, Rio do
Sul, Ituporanga, Vidal Ramos,
Ioinville e Curitiba.

"interessante constatar que, nes
sas listas, há pelo menos uma pessoa que é
um ex-executivo de empresas. Claro que não
estamos falando de qualquer executivo, e sim
de um que chegou ao topo de uma mega-cor
poração e, eventualmente, acabou se tornan
do acionista dela. Mas não é um "empresário"
no sentido estrito da palavra. Não fundou nem
criou empresas. É apenas um "empregado que
deu (muito) certo".

Algumas pessoas têm grandes ambições, e

isso absolutamente não é ruim. Mas, talvez com
a visão limitada pelo senso comum, acabam
vendo no empreendedorismo o único caminho

para concretizar suas ambições. O resultado dis-
AndréMassaro, especialista em finanças

pessoais e autordo livroMoneyFitJoão Prim, representante e
ex-vereador de Jaraguá do Sul
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SESI SI

Indústriacolocaseus
talentos sobreopalco
Festival acontece neste fim de semana, na Scar
JARAGUÁ DO SUL

O Centro Cultural de
Jaraguá do Sul será o

ponto de encontro de 33
trabalhadores'da indústria
neste sábado, 11.
...... les representam cerca de

dez cidades 'de Santa Cata
rina' mas, ao invés de-falar

......sobre o ritmo das fábricas,
vão ser embalados pelos sons. To
dos participam da etapa estadual
do Festival Sesi Música, que acon
tece a partir das 19h, no teatro da

Scar. Os participantes locais são

funcionários das empresas WEG
e Marisol. Todos os cantores de
vem apresentar apenas uma can
ção nesta seletíva. Elas podem
ser inéditas ou não. Os candida
tos contam com o acompanha
mento da banda Som da Améri
ca. Os três primeiros colocados
das duas categorias recebem
como prêmio, respectivamente,
R$ 1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500 em

instrumentos musicais .

Além disso, os concorrentes

ainda têm a chance de 'integrar
umworkshop de técnica vocalmi
nistrado pela professora Elisabeth

Muller. A aula ocorre amanhã à
tarde. A programação também in
clui um ensaio e um passeio pelo
município. O público interessa-.
do em assistir às apresentações
marcadas para o fim de semana

.

precisa retirar os ingressos no gi
násio do Sesi até amanhã, das 8h
ao meio-dia ou das 13h às 17h30.
Os acessos são gratuitos. O .íntui
to dos organizadores é promover
a cultura nos dependentes e das

pessoas que trabalham nas indús
trias de Santa Catarina.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovoócom.br

DIVULGAÇÃOjCHAN
- Concerto de
Solistas é no

domingo,12
o Grupo de Câmara da Scar

volta a se apresentar neste dornín
go, 12. No Concerto dos Solistas, a
Orquestra de Cordas e a Camerata
se juntam para mostrar ao públi
co um repertório que passeia pela

,
música erudita e popular. O pro
grama tem desde Antonio Vivaldi
até músicas de Michael Jackson,
Village People e Britney Spears.
A regência é do maestro Ricardo
Feldens. Na escolha das obras
e dos arranjos ele contou com o

apoio deAnandAlmeida.
A apresentação começa às 19h

e acontece no Centro Cultural. Os

ingressos custam R$ 10. Estudan
tes e idosos pagam a metade do
valor. As formações surgiram em

1987. Desde então, os instrumen
tistas subiram em palcos de diver
sas cidades do país e também do

Paraguai e daAlemanha. Instrumentistas vão tocar obras eruditas etambém populares

FELIPE KRElllNG E TAUTA MARTINS SE APRESENTAM SÁBA,DO
,

Um piano, quatro mãos para tocá-lo
Um recital de piano é sem

pre uma boa oportunidade de
se emocionar. Mas, essa chance
será duplicada no próximo sába
do, dia 11. Isso porque, o instru
mento vai ganhar a atenção de
dois musicas ao mesmo tempo.
As quatro mãos que compõem
o cenário pertencem a Felipe
Krelling e Talita Martins. A dupla

se apresenta às 20h no Ce_ntro
Cultural da Scar.

O programa temobras de sete

compositores. As.peças escolhi
das são assinadas por Francisco

Mignone, Osvaldo Lacerda, Ed
son Zapronha, Heitor Villa-Lo

bos, Edino Krieger, Ernest Mahle
e Ronaldo Miranda.

Esta não é a primeira vez que

os instrumentistas dividem um

piano. Ambos já mostraram ao

público local a sintonia necessá
ria a esse tipo de trabalho e, ago
ra, voltam ao palco jaraguaense.
Para quem quiser conferir o re

sultado dos .ensaios do Musikan
te Duo, os ingressos custam R$
10. Idosos e estudantes pagam
apenas R$ 5.

Geral 7

DIVULGAÇÃO

.rl
Encontro vai mostrar o longa-metragem Estômago, deMarcos Jorge

Cinerama tem e�bição de
filmes, palestras e curso

Os cinéfilos da microrre

gião tendem a se divertir nos
dias 11 e 12 de setembro. O

Cinerama, evento dedicado à
sétima arte, vai proporcionar
a essas pessoas a exibição de
diversos filmes, duas palestras
e, ainda, uma aula sobre como
organizar roteiros.

O encontro começa às
13h30 de sábado com a primei
ra parte do curso ministrado

por Daniel França Mendes. Ele
é roteirista profissional e dire
tor. No currículo tem participa
ções em longas como 'O cami
nho das nuvens', protagonizado
por Wagner Moura e Cláudia
Abreu. As inscrições são gratui
tas e devem ser feitas pelowww.
cinerama.art.br.À tarde, os par
ticipantes assistem ao docu
mentário 'Espírito de porco'.

.

No domingo pela manhã,

ocorre a fase final do bate

papo com Mendes. Depois, às
15h, tem a mostra de curtas

catarinenses. Em seguida, às

16h, é a vez do cineasta Pedro
MC atrair a atenção do públi
co. O diretor de comunicação
da Cinemateca Catarinense
fala a respeito da produção
estadual. Mais tarde, às 19h,
o evento termina com a mos

tra do filme Estômago. Ven
cedor de 36 prêmios, ele foi

dirigido por Marcos Jorge,
que encerra a maratona con

versando com o público.

O Cinerama é uma realiza
ção de Carlos Daniel Reichel.

Tem teatro para todos os
gostos no fim de semana

Além dos programas culturais

que envolvem música e cinema,
outra modalidade artística tam

bém vai movimentar o fim de se

mana. O teatro 'é o personagem
principal de dois eventos distin
tos que invadem a cidade. Já nesta
quinta-feira, o Palco Giratório do
Sesc oferece dois espetáculos gra
tuitos à comunidade. Eles aconte
cem às 14h, na Praça Emiliano da

Silva, e às 20h, na sede da entidade.
Amanhã, ocorrem apresenta

ções às 10h e às 15h, no terminal
urbano de ônibus e às 15, 19h
e 22h, no Sesc. No sábado, tem
apresentações novamente às 10h
e às 14h, na praça, e às 17h, 19h e

20h,. nas dependências da insti

tuição. Para o domingo, o Serviço
Social do Comércio agenda espe
táculos às 14h, 15h e 17h.

Paralelo ao Palco Giratório,
ainda ocorre a primeira edição da
MostraLambe-lambe. São 18mon

tagens levadas à Praça Ângelo Pia

zera, no sábado, e ao teatro do Sesc,
no domingo. A graça dessa.faceta
das formas animadas está no fato
de ela se desenrolar dentro de uma

pequena caixa de bonecos. Eles
são manipulados diretamente

pelos atores. A linguagem foi in
ventada em 1989 por Ismine Lima
e Denise di Santos. Ambas partíoi
pam da iniciativa jaraguaense.
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Reforma administrativa
Prefeitura de Iaraguá do Sul

pode ter três novas secretarias
-- . ainda este ano.

.

É o que prevê dois projetos
protocolados na Câmara deVereadores, e
que fazem uma verdadeira revolução na

estrutura administrativa do município,
que já passou por uma primeira reforma
e outrasmenores neste governo.

Pela proposta, a Secretaria de Obras e

Urbanismo fica desmembrada em duas:
Obras e Serviços Públicos e Planejamen
to Urbano, justificada "pelas dificuldades
operacionais de administração por um
único secretário". A atual pasta de Plane
jamento é extinta.

Hoje atrelada ao Desenvolvimento
Social, a Habitação também ganha secre
taria própria, denominada Habitação e

- Regularização Fundiária. O governo tam-

bém pretende instituir a Secretaria Mu

nicipal de Defesa Civil, atualmente uma

Coordenadoria, que, entre as atribuições,
vai definir ações de prevenção e -defesa
contra desastres naturais.

As mudanças também passam pelo
Gabinete da prefeita, com a criação das
Casas de Cidadania, "objetivando a des

centralização e a desconcentração ad
ministrativa". Elas seriam instaladas nos

bairros Santa Luzia, Nereu Ramos, Gari
baldi, Rio da Luz I e Rio Cerro II.

Aumenta aestrutura, aumentam os car

gos e salários. A mensagem não especifica
para quanto. Só informa que atualmente
são trêsmil e 200 efetivos e, por isso, a quan
tidade de comissionados é proporcional; O
impacto orçamentário indicaque as despe
sas com os novos encargos somarão R$ 4,9
milhões até o fim deste governo.

PIERO RAGAZZI

Boa notícia
o gerente de trânsito da Pre

feitura de Jaraguá do Sul, José
Schmitt, informou que os no

vos equipamentos, tantos os

semáforos como as lombadas
eletrônicas adquiridos pela ad
ministração municipal, serão

regulados em 50 quilômetros por
hora, evitando as confusões que
existem com reguladores a 40 e

outros a 60 quilômetros por hora.
Inclusive, como prevê um. proje
to de lei que tramita na Câmara.

Turismo
Prefeitura de Corupá convida

a comunidade a participar da reu
nião do Comtur (Conselho Muni
cipal deTurismo), no próximo dia
14, às 9 horas, no salão do Semi
nário Sagrado Coração de Jesus.
É no conselho que se discute ati
vidades de fomento à atividade
turística, além de acompanhar
a execução do Plano Municipal
de Turismo, que define os pro
gramas e ações executadas pela
administração municipal.

FALA Aí!

Sou contrário a investir.
RS 1 milhão em uma

festa que o povo tem
que pagar para entrar,
consumir, se divertir.
�'Di "110 I D'IN1'ADOrstADUAl.

Itr.OS'ODtJblltfi_IO),fA!OD&IKDm
"DIWl"tI«.IiÀ�ObOlAJa

DIVULGAÇÃO

·Yi�IS!I!��litlllU' OOilí, ti'"

�l�í!<l!i

o vereador Diogo Iunckes (PR) criou um grupo de trabalho para
nortear as ações do mandato. Depois que assumiu a vaga na
Câmara, ele convidou representantes das áreas de educação,
.saúde, esporte, agricultura, direito e lideres comunitários para
discutir projetos e avaliar os que tramitam naCâmara. O que,
segundo ele, cria um ambiente favorável ao surgimento de novas

idéias. Os suplentes, como Caio Girola (esquerda), também
participam dos trabalhos. Os encontros são quinzenais, nas
quartas-feiras, às 19 horas, na Câmara..

.' ,

PIERO RAGAZZI

Contas
Tribunal Superior Eleitoral já

disponibiliza para consulta a segun
da prestação de contas parcial dos
candidatos nestas eleições. O acesso

é fácil, pelo site wwwtse.govbr. no
link Eleições 2010. São disponibili
zados os saldos de receita e despesa
de candidatos, comitês financeiros
e partidos. A indicação dos nomes
dos doadores e os respectivos va

lores doados somente serão exigi
dos na prestação de contas final,
que deve ser entregue até 2 de no
vembro, para os candidatos que
concorrerão ao primeiro túrno. Já
os que tiverem de disputar o segun
do turno, o prazo é 30 de novembro.

Interi
Secretaria de Desenvolvimen

to Regional de Iaraguá do Sul é
comandada, neste mês de setem

bro, pelo diretor-geral Francisco
de Souza. O titular, Lia Tironi, está
de férias. E,·por isso, é Souza, co
nhecido como Chiquinho, quem
inaugura a Delegacia da Mulher,
no próximo dia 14, às 11 horas.
A estrutura vai funcionar na Rua
Marthin Sthal, naVila Nova.

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

Turma2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor. 1 Ox de R$25,OO

m educaçãO Inscrições: 3055-7104
o investimento em ações é de risco e rentabilidade passada não é
garantia de rentabilidade futura Na realização de operações com
periva.tivos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
InvI:IC!tlrlnc:
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cobrado foi de R$2,6 mil. Na épo
ca, a administração pública justifi
cou que a alta no imposto se deve
à atualização da planta de valores
dos imóveis, que estava defasada,
com ultima revisão em 1993.

Há duas semanas uma Co
missão Especial de Avaliação
de Plantas e Valores revisa os

valores do IPTU de 859 mora

dores. Desses pedidos, 156 já
foram analisados. Segundo a

assessoria de comunicação do
governo, o trabalho deve encer

rar em novembro.
O integrante da equipe, Mil

ton Pereira Júnior, não retornou

a ligação para explicar se houve
redução nos valores revistos ou

se eles foram mantidos. Já a pre
sidente da comissão, Mara Bini,
não estava na Prefeitura para fa
lar sobre o assunto.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

IP1�IJ

Prefeitura reavaliou 156 pedidos
Comissão Especial deve terminar de revisar valor cobrado em 859 carnês até novembro
JARAGUÁ DO SUL

O analista de sistemas Mareio
Dagostin levou um verdadéiro
susto ao receber o carnê do IPTU
(Imposto Predial e Territorial Ur
bano), no início do ano, quan
do o valor do imposto pago por
um terreno no bairro Três Rios
do Norte recebeu um reajuste
de cerca de 800%. Na época, em
maio deste ano, ele solicitou re

visão do valor por parte do setor
de Tributação da Prefeitura e

até hoje, aguarda uma resposta
em relação ao pedido. "Estou
sem esperanças. Consultei no
site da Prefeitura e diz que meu
caso está no Setor de Tributa

ção ainda. Ou seja, não revisa
ram ainda e acho que nem vão

revisar", diz decepcionado.

"
Consultei no site
da Prefeitura e diz
que está no Setor
de Tributação.
Ou seja, nãó

revisaram ainda.
MARCIO DAGOSTIN

"
Em 2009, ele desembolsou

R$ 487 para quitar a dívida com a

Prefeitura. Neste 'ano, o imposto

d tro de tudo
Por en .•

fique na reg\Oo
aconteceque iIP �er

. donoVO@Ocorre\O I""

, �

Governo municipal justifica que alta no imposto se deve a atualização da planta de valores dos imóveis

PROFISSIONAIS DA REDEMUNICIPAL DE SCHROEDER CRUZARAM OS BRAÇOS ONTEM

rária de 40 horas. Eles reivindi
cam um plano de carreira para
que aqueles que tenham cursos

como pós-graduação possam
receber mais por isso. "O que
queremos é um plano de carreira

para diferenciar a remuneração
dos professores de acordo com

os níveis de graduação que cada
um tem", explica a professora
Roseli de Souza, efetiva há dois
anos na rede. "No nosso salário
só atualizam a inflação. Aumento
real, desde que eu estou na rede,
nunca teve", acrescenta a pro
fessora de ensino fundamental,
Schana Roberta Chiodini.

Já para o professor Maurício
Luis Tomaselli, a valoriação do

magistério refletirá em qualida
de para o ensino. "Desenvolvi
mento não se faz somente com

obras. Se faz com educação de

Professores reivindicam melhores salários
PIERO RAGAZZI

qualidade. A cidade 'está cres

cendo e isso exige mais escolas,
mais professores e investimen-

, tos", argumenta.

J.

SCHROEDER
,

Cerca de 500 alunos da rede

municipal de Schroeder ficaram
sem àula no dia de ontem. É que
parte dos professores resol
veram cruzar os braços como

forma de reivindicar melho
res salários, para a categoria.
Com faixas que pediam maior

atenção do poder público para
a educação, os profissionais
realizaram uma manifesta

ção em frente à Prefeitura, na
Rua Marechal Castelo Branco,
'onde distribuíram panfletos
aos motoristas que passavam.
No material, eles explicavam a

situação do magistério no mu

nicípio. Segundo os manifes
tantes, o salário, inicial de um

professor com licenciatura

plena na rede municipal é de
,

R$1.175,46 para uma carga ho-

PREFEITURA ESTUDA
PLANO DE CARREIRA

O prefeito Felipe Voigt afirma
que quando assumiu a Adminis
tração, em 2005, os salários dos

professores estavam defasados
em 60% , valor que já foi corrigi
do pela atual gestão. Ele diz ain
da que uma comissão elabora o

Plano de cargos e salários, que
deve ser concluído até o final
deste ano e implantado na rede
no ano que vem.

Hoje, a rede municipal de en
sino conta com 164 professores e

mais de 1,7mil alunos.
Professores reivindicam plano de cargos e salários para a categoria.
Na manhã de ontem, profissionais realizaram manifestação
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Dadosparaprevenir desastres
Primeirasmedições já foram realizadas. Criação de banco de dados deve ajudar em caso de alerta

JAftAGUÁ DO SUL '

O primeiro passo para ,

prevenir novas tragédias
em casos de deslizamentos
já foi dado.

A
partir de agora, o ban
co de dados da estação
meteorológica da Tifa
Theilacker deve conter

um número cada vez maior de

informações, e ajudar a Defesa
Civil a ficar em estado de aler
ta no caso de um volume mui-

,

to grande de chuva. A estação,
cujas 'medições foram divulga
das na última .semana, está mo
nitorando a velocidade máxima
do vento, temperatura e umida
-de máxima e mínima.e o nível de
chuva acumulada.

As informações são coleta
das pela estação de cinco em

cinco segundos, e no decorrer
dos próximos meses será possí
vel estabelecer um padrão, com
três classificações diferentes. "É
como um farol. Quando está ver

de, não há problemas. O amarelo

significaria um alerta interno da
Defesa Civil e secretarias relacio
nadas. No vermelho, daríamos iní
cio ao plano de ação de emergên
cia", explica o consultor técnico da
Defesa Civil, Normando Zitta.

Com o monitoramento, é

possível saber quando o acu-

Inscricões
,,:)

abertas para
cursos no Sesi

Estão abertas as inscrições
para oito cursos de capacitação
que serão oferecidos gratuitamen
te no Sesi. A intenção é capacitar
pessoal e profissionalmente os

trabalhadores que se interessam

pelas vagas em linhas de produção
dos segmentos industriais e tercei
rizados nestamesma área.

Os cursos são de informática
básica, capacitação .para a pre
venção de doenças ocupacionais,
etiqueta profissional, Libras (co
municação com pessoas surdas),
orçamento doméstico, ergonomia
e orientações para entrevistas de

.

emprego. As aulas acontecem no

Sesi (rua Walter Marquardt, 835.

Inscrições pelo (47) 3372-9400.
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mulada de chuva já apresen
ta algum risco para a popula
ção. O mapeamento das áreas
críticas vai possibilitar que os

moradores sejam instruídos e

remanejados, em caso de ne

cessidade. "É um programa de

prevenção, e queremos esten

der para toda a cidade", afirma
Normando.

É Um programa de
prevenção, e queremos

estender para
'

toda a cidade.
NORMANDO ZtTTAt CONSULTOR

TÉCNiCO DA DEfESACIVil

Nomomento, aDefesa está em'
discussão com a Epagri/Ciram
sobre um convênio para implan
tar nove pluviômetros (aparelho
que mede a quantidade de água)
e cinco réguas para medir o nível
do rio em Jaraguá do Sul. A pre
visão é de que o plano comece a

ser posto em prática somente no_
ano que vem.

Nas próximas semanas, a

equipe do Cenacid (Centro de

Apoio Científico em Desastres)
da Universidade Federal do Pa-

e-

raná deve voltar a Jaraguá do Sul

para divulgar o resultado dos
estudos sobre os tremores sen-

.

tidos desde 'março de 2010.
. Estação da Tifa Theilacker
registra informações

• Bruna Borgheti meteorológicas a cada
bruna@ocorreiodopovo.com.br cinco segundos

PIERO RAGAZZI

PIERO RAGAZZI

,

Na tarde de hoje; estarão fechados os postos de saúde dos bairros
Estrada Nova (foto) Tifa Martin�,.Santa Luzia e Nereu_Ramos

Unidades de saúde fecham
para capacitar funcionários

Hoje e amanhã, no período
da tarde, a Secretaria Municipal
de Saúde promove a terceira edi

ção da Oficina de Redes de Aten

ção à Saúde. Para capacitar os

profissionais da área, os postos
de saúde não estarão atendendo
durante o período - hoje, ficam'
fechadas as unidades dos bairros
Tifa Martins, Santa Luzia, Nereu
Ramos e Estrada Nova. Amanhã,
o funcionamento será alterado
nós bairros João Pessoa, Vila La

lau, Vila Naya, Santo Antonio e

Vieira. Quem não puder esperar
pelo atendimento médico pode
procurar as unidades Pama 1 e

Pama 2, que continuam aten

dendo normalmente.
As Redes, que estão sendo

implantadas em toda a região,
têm o objetivo de organizar o Sis
tema Único de Saúde para ofere
cer uma assistência mais quali - _

.

ficada aos pacientes, Segundo a

Secretaria de Saúde, a intenção é
fortalecer a atenção básica com

oficinas sobre sistemas de apoio
diagnóstico, logístico e de gestão,
transformando, o atendimento

fragmentado em um modelo que
atenda às necessidades mais bá
sicas do município.
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cada dia que passa, o por
to de Santos - o maior da
América Latina - mostra

mais e mais deficiências.
A parte pública do porto está pra
ticamente sucateada e por isto tem

grandes dificuldades para atender a
demanda crescente.

O mais chocante é que não faltam
investidores e bastaria o governo licitar
a exploração deste e de outros portos.
Infelizmente, o corporativismo do pes
soal dos portos e a pressão dos sindica
tos não permitemque amodernização
avance, deixando enormes prejuizos
para a nação.

Geradores
e painéis

A ETH Bioenergia, empresa da Orga
nização Odebrecht que atua na área de

etanol, energia elétrica e açúcar, adqui
riu um pacote de geradores e painéis de

instalaçãoWEG para compor suas novas

usinas: Rio Claro em Goiás, Santa Lu
zia' no Mato Grosso do Sul e Conquis
ta do Pontal em São Paulo. A empresa,
que pretende formar palas industriais
nos três estados, conta ainda com gera
dores e painéisWEG em outras duas usi
nas: Alcídia em Teodoro Sampaio - SP e

Eldorado em Rio Brilhante - MS. Além de

produzir energia suficiente para suprir
a demanda das unidades, os geradores
WEG fornecem energia extra que pode ser

comercializada pela empresa.

Petrobras
Os negócios com as ações da Pe

trobras estavam em ritmo de espera,
aguardando a definição do preço-base
do barril de petróleo que será a moeda
utilizada pela união para integralizar a
sua parte no capital da estatal. O preço
de US$ 8,51 por barril de petróleo foi
bem recebido pelo mercado e a procura
pelas ações aumentou, puxando a co

tação para cima. O aporte do governo
será de cinco bilhões de barris de petró
leo de reservas privadas e não licitadas,
que serão utilizadas para integralizar
uma participação acionária do, gover
no brasileiro de US$ 42,5 bilhões. Este

capital e mais a integralização dos acio
nistas minoritários é fundamental para
que a empresa 'possa continuar com o

seu ritmo de investimentos.

Mercado Regional

Lourival Karsten
Porto sucateado

Venda de veículos
A venda de 312,8 mil veículos em agosto é a segunda

maior em nosso país, só perdendo paramarço deste ano -

último mês em que vigorou o IPI (Imposto sobre Produtos

Industrializados) reduzido. Se os preços nos veículos em

nosso país não fosse tão altos por causa da carga tributária,
certamente teríamos um crescimento aindamaior.

Real em destaque
o fortalecimento do Real não passou desapercebido

pelo mercado internacional de câmbio e hoje já é a 20�
moeda demais trocas no mercado internacional de divi
sas. Quem visita algum dos países vizinhos muitas vezes
vê os seus reais serem muito mais bem vindos do que o

próprio dólar. O motivo é o grande volume de transações
que ,acontecem nestes países com no.�sa moeda.

E-commerce
A administradora de' cartões Visa realizou inte

ressante levantamento em relação ao faturamento
do comé�cio, eletrêm,;co. A c,onclvsãq é que"em 2Q�9
o setor movimentou no Brasil US$ 13,23 billlões"e
teve um crescimento de 170% em relação a 2007. No
mesmo período, os outros países daAmérica Latina
e Caribe tiveram um crescimento de 39,2%. O volu
me totalmovimentado na região foi de US$ 21,8 bi
lhões e espera-se um crescimento de 58% até 2011,
quando deverá chegar a US$ 34,5 bilhões. Como se

pode observar, o Brasil além de liderar em volume '

também lidera em crescimento, o que significa que
a participação brasileira é muito relevante.

Confiança do consumidor
Pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostra que

o consumidor está otimista e projeta compras maiores para
os próximos seis 'meses. A FÇ;V criou e atualiza o ICC (Índi
ce de Confiança do Consumidor) que em agosto está com
crescimento de 0,7%, passando de 120 para 120,8 pontos.
Também o ISA (Índice de Situação Atual) mostra cresci

menta, subindo 0,6%. Além destes índices a FGV apura
que o IE (Índice de Expectativas) avançou 0,7%, alcançan
do seumelhor resul���.� desdemarço de 2,09�.

Investimento
de alto risco,

Evo Morales se especializou
em rasgar contratos e o alvo
desta vez foi a Fábrica Nacional
del Cemento que teve 33,34%
de sua� ações confiscadas. Es
tas ações são propriedade de
um- ex-candidato \ presidencial
de centro-direita. Prevaleceu o

"interesse- nacional", como no

caso da Petrobras em que o go
verno brasileiro se acovardou e

deixou os acionistas da estatal do

petróleo no prejuízo. Por estas e

outras, países como a Bolívia não
tem como sair da miséria.

BRDE
Hoje, a partir das 8h estará

na Acijs (Associação Empresarial
de Iaraguá do Sul) consultor do
BRDE (Banco Regional de Desen
volvimento do Extremo Sul) para
prestar esclarecimentos sobre os

programas de crédito mantidos

pela instituição.

Economia 11

Parques eólicos
a Iberdrola Renováveis está ins

talando nove parques eólicos no

nordeste brasileiro, onde serão

utilizados 129 aerogeradores com

potência total de 258 megawat
ts (MW). Os equipamentos serão

fornecidos pela espanhola Game
sa. A energia elétrica gerada pelo
vento ganha força em nosso país
e brevemente poderemos ter ge
radores eólicos fabricados na vizi
nha Schroeder. Está nos planos da
Grameyer investirR$ 20milhões em
uma fábrica destes equipamentos.

Tinta
,

certificada
AWEG Tintas recebeu certifi

cação do Cenpes (Centro de Pes

quisas Leopoldo Américo Miguez
de Mello), unidade da Petrobras

responsável pelas atividades de

pesquisa e desenvolvimento, para
uma tinta desenvolvida especi
ficamente para uso em tanques
de petróleo e água de formação.
Esta tinta é indicada para uso em

�

ambientes onde a resistência à
abrasão e à corrosão são requisitos
indispensáveis, o que ocorre prin

,

cipalmente em tanques para os

mais diversas finalidades,

FGTS&
Petrobras

A decisão do governo de per
mitir a compra de ações da Petro
bras com recursos do FGTS é bem
interessante. Ainda assim, terá um
efeito limitado, pois privilegia os

que já fizeram esta opção há uma
década. Considerando o que ren

de o FGTS, qualquer alternativa
para dar um outro destino ao di
nheiro é sempre bem vinda.

INDICADORES
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Júricondena
suspeito de
assassinato
GUARAMIRIM

Tiago Ferreira dos Santos foi
condenado a 14 anos de prisão em
regime fechado pelo assassinato
deMauricio da Cunha, 28 anos, no
dia 26 de setembro do ano passa
do. O julgamento aconteceu on

tem, no Fórum de Guaramirim.
Para o júri, Santos cometeu.

homicídio duplamente qualifica-
do por motivo torpe e meio cruel,
ou seja, sem dar chance de defesa
à vítima. O crime aconteceu na rua

Benjamin Girardí, bairro Vila Ca

rolina, em Guaramirim. Cunha foi
morto a facadas quando saía para
comprar bebidas para uma festa de

amigos em uma noite de sábado. A
vítima teria sido agredida a paula-
das, socos e chutes por três rapazes.
Dois suspeitos foram presos, mas I
apenas Santos permaneceu no Pre
sídio Regional de laraguá do Sul. O
outro acusado prestou depoimento
e foi solto por falta de provas. 11

Na época, Santos alegou ao

delegado Daniel Dias que o crime
foi motivado por um desentendi-

.

mento antigo entre ele e Cunha. O
réu tem prazo de cinco dias para
recorrer da sentença.
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Ciclista fica em

estado grave

f: G NIE

Suspeito é contido com

descarga elétrica
O feriado que poderia ser de tranquilidade para um casal que mora no

bairro Estrada Nova acabou em prisão. Durante um desentendimento, Nes
tor Tavares, 36 anos, ameaçou agredir a esposa e seus parentes por volta das
18h30 de terça-feira, na rua Urubici. Segundo a Polícia Militar, o acusado es

tava com um facão, além de simular que portava uma arma de fogo, colocan
do as mãos por baixo da camisa. Temendo que ele estivesse armado, a PM
disparou descargas elétricas com uma arma Taser (foto) para contê-lo. Nestor
foi preso em flagrante e ninguém ficou ferido.

,PREVISÃO DO TEMPO

Um condutor sem habilitação colidiu contra o
ciclista Mário Celeste Schoier, 56 anos, que peda
lava pela rua João Francener, no bairro São Luís,
em Jaraguá do Sul, perto das 21h de terça-fei
ra. Schoier foi levado para o Hospital São José
com ferimentos graves. Até o fechamento desta

edição, a vítima permanecia no Pronto-Atendi
mento por falta de vagas na UTI (Unidade de

Terapia Intensiva). Conforme a assessoria de

comunicação da PM, o condutor da moto assi
nou Termo Circunstanciado para comparecer em
audiência e responder pela infração em liberda

de, além de ser multado.

"

"'",

CALOR E
TEMPO SEGO
Tempo permanece
firme, com nevoeiros
isolados e sol. Condições
propícias à ocorrência de
queimadas. Temperatura
em elevação.

Jaraguá do Sul
e.Região
HOJE

MíN: 12°e
MÁX: 23°e

. SEXTA

MíN: 13°e
MÁX: 22°e

SÁBADO
. MíN: 15°e
MÁX: 26°e

DOMINGO

MíN: 15°e
MÁX: 300e

/:.. çp-'j
"-'-..,�...-) .....,,,,,,,..........

Ensolarado P,ll'üil1h118nte !�ub!a!lo
I�obtado '

BOMBEIROS

Princípio de incêndio
Os Bombeiros Voluntários de Guaramirim

.

atenderam um princípio de incêndio em um au

tomóvel na rua Pedro Streit, por volta das 10h30
de ontem. A equipe usou extintor e 100 litros de

.água para controlar as chamas. As causas do fogo
não são conhecidas. Mais tarde, por volta das

14h20, os bombeiros foram acionados por vizi
nhos que viram fumaça sair de uma casa na rua

Antônio José da Luz, bairro Avaí. Ao chegarem no

local.no entanto, os socorristas constataram que
era apenas um pão que havia queimado no forno
e que nenhum incêndio estava acontecendo.

ESTABiliDADE

Tempo seco

e mais calor Início das chuvas
,

de primavera
A época das chuvas de primavera co

meça aindaestemês.Amaiorprecipitação
do trimestre (até novembro) deve ocorrer
em outubro, com totais acumulados de
210 a 280mm no Oeste, e de 140'a 180mm

do Planalto ao Litoral. Em novembro, o vo
lume de chuva varia de 130 a 180mm.

Até domingo, a previsão é de

que uma massa de ar seco man

tenha o tempo firme, com nevo

eiros ao amanhecer e sol durante
o resto do dia. A Epagri/Ciram
pede atenção, já que as condi

ções são propícias à ocorrência
de queimadas e incêndios. Tem

peratura em elevação.

JARAGUÁ DO SUl
....
13° 22°

/
I

\

v ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 9 de setembro de 2010

Plural

eatriz Sasse

Oeetr u
Clnlo dos pái&.1:rOS.
Mml"" adança dos
II"nlnoo..
MefJluih.lr
nilpun:t.a

doma� f..olOOàr

os",!s:t\odtfu)�
gnti, o míll!ioda.

_0:u";:"03
rJ>"'...CWtíto..,l.

Dc8\'eI\drit'tt forma
diJ..fi....."'Olmer

frulaJilt!to
""'''''''''.Ver

dtf;lmnus
briMnndo.

�g;o.IOS'"
�içmdo.
_,Uma"""

'bauer.ue� PblClicaS
""�\'<>I_!"

M';"'1ávd.
lI.<:cidllg.", "" r_

Atqttil.dIl...mod<......,

&�
�';U>lIilOOl

dêástm..
�
(.'ôlHdr.nif$.
f....�_
,,�-

Variedades 13
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beatriz.sasse@terra.com.br

twitter. comi beatrizsasse
flickrjbeasasse

oáut Beatriz Sasse

SOBRE RODAS
Amanhã e sábado ocorre o 170
Encontro deMotociclistas de

Iaraguá do Sul, o Motogiro, no
Parque de Eventos. A abertura será

hoje naChoperia Saloon, com show
do Só Creedence (portoAlegreI
RS). Outras atraçõesmusicais
são ElisangelaDias (sertanejo),
BigApple (pop e rock), Deserta
(rock), Bruno eRay (sertanejo), DJ
Bruce e banda The Seres (rock e
progressivo) que lança seu CD no

sábado, às 18h. Também haverá
manobras, weeling, exposições e

serviço de bar e cozinha. Entrada

grátis. Informações: www.
motogiro.com.br.

Habla espano'l?
Interessado em fazer um cur

so de espanhol na bela Santia

go do Chile? Escuela Bellavista é
uma conceituada instituição com
profissionais e especialistas com
prometidos, experientes e que
trabalham para que o estudante
obtenha o melhor do seu inves
timento internacional. Os cursos

oferecidos são resultado da fusão
entre o MCER - Marco Comum

Europeu de Referência - e a expe
riência de 25 anos no mercado de
idiomas, turismo .e cultura. Quer
conhecer mais? Acesse: www.es
cuelabellavísta.com ou entre em

contato: eliane@escuelabellavis
ta.com ou 56 9 786 060 231 56 2
7323443 I 7895869.

TV e festival
A banda Demo Via se apre

senta nesta sexta-feira na TV Ric
Record, no programa "Tribuna
do Povo". Já no sábado o grupo se

apresenta no Festival Combustí
vel no Metropollis Music Bar, em
São Carlos, Sp, onde competem 20
bandas e três se classificam para a

final geral no Rio de Janeiro.Gauchesco
A Academia Herança do Pam

pa promove mais um curso de

danças gaúchas. Desta vez, é o Visite o site do Clube doAnda

Colégio Homago que recebe os fu- rilho (http://clubeandarilho.wor
turos dançarinos. O início é neste

.

dpress.com) e fiquem por dentro

domingo, às 16h. Participe! das atividades do grupo.

On-line

Juliana Censi aproveitou
a noite do dia 4 na Jump

Débora Andrade e Ana Paula Pelin
comemoraram aniversário em noite de balada.

DJ Guilherme Konnin embalou a galera
no Saturday Sessions na Jump

e' 31 e... ,_,-,---

LONDON PUB
Sexta Fuel Deluxe com o melhor da
balada eletrônica. DJs Thiago Pinter,
Julia Kock, ErickJansen e Diogo
de Lima. Ingressos antecipados
no Mime (Reinoldo) e Upper Man
(shopping): elas RS 10 e eles RS 15.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Nicolar & Michel, mais os
DJs residentes Alan e Alex. Elas não
pagam até RS 23h30, após RS 10,

eles pagam RS 15 (10 lote).

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert R$ 3.

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Deluxe e o melhor da
música house. Também Clube do
Champanhe. Início às 22 horas.

MOVING UP (Schroeder)
Ladies Love Funk a partir das 22h
com DJ Cah Silveira, Furacão 2000,
MC Luciano, DJ Alex, Ferando Lima
e Banda e grupo de dança Colegiais
do Funk. Bilheteria: RS 10 eles e elas

(após a meia noite).

ESPAÇO DO OCA
Show ao vivo toda sexta-feira.

Nesta sexta The Seres e Atacama.

Ingressos a RS 5.

CARAMBAS (Indaial)
Star Dolls V, a festa que reúne
as beldades mais elegantes e

descoladas das melhores vibes, com
DJ Beto Almeida, do deep house ao

tech house. Ingressos antecipados
em Jaraguá na Licoreria.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

BIER HAUS • 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-D0831 fueleventos.com.br

ARRIBA· 3371-11601 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE·33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA FULL DRINK· 3275-1327

CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIAÁGUA DOCE· 3371-8942

CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
JUMP CLUB • 9118-2001 1 jumpjaragua.com.br

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220
ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

MOVING UPMUSICCLUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA • 9951--4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 momma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambascombr •
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CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA
CharlesZimmermann,

,

escritor
LuizCarlosAmorim, PatríciaMoraes,
Escritor eeditor jornalista

Como numa lata de sardinha
rthur teve que deixar o carro no estacio
namento do escritório. Não estava nos

planos terminar o expediente e encan

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

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

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

tros a serem percorridos.
Arthur não sabe ao certo

como é depender do coleti
vo. Embarca vez ou outra, só
em casos extremos. Se o car

ro não funciona, corre atrás
de alguém que possa ceder
um banco vago em qualquer
automóvel que seja. Caso não consiga, vai a pé ..
Mas, hoje não deu. Era sexta-feira e estava atra

sado. O programa predileto e aguardado a se

mana toda começaria emmenos de uma hora.
Arthur esperou trinta e cinco minutos. Isso

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

tempo de chegar em casa, tirar os sapatos e li

gar a televisão. O banho e o jantar ficariam para
depois. Tudo estava esquematizado e o ônibus
finalmente apareceu. O trabalhador víciado'em
TV viu uma fila em forma de caracol se formar,
do nada, assim no estalar do pensamento.Aqui-

lo se assemelhou a um típico arrastão, só faltava
a praia. Arthur tentou subir os degraus do veí
culo quatro vezes. Nas três primeiras teve de re
cuar porque alguma senhora qualquer resolveu
pular à sua frente. Tudo bem, ele era paciente.
Ao entrar, se sentiu uma sardinha enlatada. A
umidade escorria pelos vidros das janelas, os
corredores superlotados não permitiam nem a

respiração. Em cada puxada de ar, ele via os om
bros batendo nas sardinhas vizinhas vestidas de

humanos. Mas, o piormesmo
.

era aguentar os papos. Asmu
lheres da esquerda falaram
dos maridos, dos filhos, dos
netos das irmãs, do tempo,
da moda. Do lado direito, três
homens discutiam o futebol
do final de semana.

Arthur aumentou o volume do aparelhinho
de som levado no bolso. Não adiantou, a con
versa do ônibus inteiro ecoava nos ouvidos. Ele
resolveu que nas próximas eleições iria sugerir o
BolsaMP3 Player. Seria o máximo. Imagine: um
ônibus em silêncio.

Arthur pensou também numa outra situa

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

Arthur, antes de terminar o raciocínio, viu o

desembarque se aproximar, finalmente tinha de
descer. O programa de rv o esperava.

LANÇAMENTOS

Culinária
Jamie Oliver, um chef jovem que deu duro

desde os oito anos no pub do pai para depois
estudar e aprender com grandes mestres da

cozinha, chega com as novidades das suas re

ceitas únicas, ao mesmo tempo sofisticadas e

simples de fazer. Ingredientes de primeira, fres-
.

cos, muitas ervas e especadas são a marca de
sua culinária criativa, à qual se junta uma sim

patia pessoal que fez dele um astro da televi
são britânica. O livro de Jamie vai de sopas a

saladas, massas, carnes, aves, peixes e frutos do
.

mar, até chegar aos molhos, pães e sobremesas.

Romance avassalador
Dirigido com a competência habitual de

Jane Campion, reallzadora do denso e elogiado
'O Piano', este novo filme 'Brilho de uma Paixão'
narra o amor quase obsessivo entre o poeta
britânico John Keats e a jovem Fanny Brawne,

. moça incumbida de cuidar do irmão enfermo
do escritor. Assim, os dois mergulham num ro
mance avassalador, a despeito de pertencerem
a mundos totalmente diferentes e da desapro
vação de todos que os cercam.,

"

.

. J .

CLIC DO LEITOR
A Pulguinha foi
muito maltratada
por seu antigo

dono. Agora essa

doçura procura
um novo lar. Se
você tem amor

de sobra para
dar, adote esse

focinho. Entre
em contato com

a Priscila pelo
telefone (48)
9112-6869.

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,19hl0,21h20
- todos os dias)

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

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

• Cine Mueller 2
·0 Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15
- todos os dias)
·0 Último Mestre do Ar (Dub) (17h, 19h15,
21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Karatê Kid (Ieg) (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)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS

Vitória/Viviane conversa com Daniel, acalmando
seu espírito. Athael, Francisca e Seth se unem a Vivia
ne e ficam satisfeitos quando Daniel se afasta. Jarde!
chantageia Dalva para ficar hospedado na casa dela.
Ricardo agradece Jane por ter feito todo o procedi
mento de vltória/vlviane. Gilmar ameaça Fernanda.
Dalva expulsa Jardel e teme por Clara. Mariana con

versa com os pais e eles se divertem com a partida
de Sofia e Beatriz da mansão. Viviane conta para
Jofre o local para onde Gilmar a levou e ele finge es

panto. Ricardo pensa na visão que Antonia teve e fica

preocupado ao olhar o bilhete psicografado por Gilda.
Gilmar entrega Fernanda para Velho. Todos na casa de

Magali se preparam para o noivado de Gilmar e Leni
nha. Sofia e Beatriz ficam agoniadas com a presença
de Berenice, Hilda e Ezequiel. Manoel se encanta por
Berenice. Judite chega em casa passando mal e Ta
deu diz a Guilherme que a mãe perdeu o bebê. Vitória/
Viviane vê o retrato de valentina e questiona Ricardo.

TI TI TI

Màrcela sugere a Edgar que eles sejam apenas
amigos. Armandinho não convence Desirée a ficar na
vila. Gino conta que Jorgito arriscou sua vida por ele
e Desirée se impressiona. Jacques leva Clotilde em

casa. Dona Mocinha faz uma ligação misteriosa. Ar
mandinho se despede de Desirée. Rebeca comenta

que investigará a falsa empresa de manutenção
com Breno e Jorgito alerta que pode ser uma cilada.
Lourdes avisa a Ariclenes que seu contratante está
cobrando o retorno do investimento. Desirée chega ao
novo apartamento e é recebida por Dorinha. Cecüia
fala de seu passado para Ariclenes. Ariclenes fica fu
rioso ao descobrir que Luíza Brunet desistiu de fazer

o vestido com ele. Edgar leva Marcela na agência. O
falso representante da empresa de manutenção é cap
turado e Breno finge exigir que ele diga onde está o di
nheiro roubado. Jaqueline exige que Jacques lhe peça
em casamento. Luisa flagra Edgar e Marcela juntos.

PASSIONE

Fred demonstra ter grande parte das ações da

metalúrgica e Saulo fica a seu favor. Berilo finge falar
com seu patrão e desliga o telefone, deixando Agostina
irritada. Olavo e Clô fazem as pazes. Bete reassume

a presidência da metalúrgica. Bete comenta com Totó
.

que pretende colocar Mauro como presidente e ele

apoia a mãe. Fred invade a sala de Bete e Totó o

expulsa da metalúrgica. Lorena e Chulepa passeiam
no parque. Agnello pede para falar com a ex-namo

rada. Stela sofre e confessa para Arthurzinho que
não consegue esquecer o italiano. Agnello avisa a

Alfredo que vai se afastar de Lorena. Berilo inventa

para Agostina que o falso documento é para seu pa
trão. Fred tira satisfações com seu advogado. Totó diz
a Bete que não vai mais se deixar enganar por Clara.
As detentas não deixam Clara comer. Adamo destrata
Francesca e ela fica arrasada. Mimi mente para Bene
detto e consegue convencê-Io a viajar. Melina incenti
va Gerson contra Diana. Gerson expulsa Mauro de sua
casa e Melina fica arrasada. Fátima conta para Candê

que foi ao encontro de Diógenes, mas disfarça quando
Felícia chega. Kelly conta para Danilo que Clara está

presa. Melina afirma a Bete que vai se vingar de todos.
Danilo visita Clara. na cadeia. Melina procura Fred.

CarlosHenrique
Schroeder� escritor

RIBEIRÃO DO TEMPO
. .

Até o fechamento dessa edição o resumo do

'capítulo não havia sido

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras) .
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HORÓSCOPO

Justin Bieber pediu
telefone de Sabrina

Ronaldo
quer casa de
R$ 12 milhões

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Procure se dedicar às atividades que

favoreçam o sigilo. Poderá se entender
melhor com todos, mas olho na concorrência. O
romance poderá viver grandes emoções. A Lua

passa a se opor ao seu signo hoje, sugerindo um

momento de maiores indecisões. A repercussão da entrevista de Sabrina Sato
com Justin Bi.eber, no Pânico na TV, rendeu. Jus
tin, apesar de ter mostrado rapidez durante a en

trevista exclusiva que concedeu à Sabrina, teria
pedido aos seus assessores que pegassem o tele
fone dela, com a desculpa de que queria lhe pedir
dicas sobre o Brasil. Bieber planeja realizar turnê

por aqui no ano que vem:

�__" .... TOURO

(21/4 a 20/5)
Você saberá se ajustar às pessoas
com mais facilidade hoje. Pare de

sonhar com quem está longe e olhe à
sua volta. No campo afetivo, namoro com co

lega de trabalho pode dar certo. Vai querer fa
zer apenas as coisas que lhe dão prazer.

De acordo com o jornal Folha
de S.Paulo, o jogador Ronaldo
está com a ideia fixa de se mudar

para o Jardim Europa, bairro no

bre de São Paulo. Segundo a pu

blicação, ele está interessado na

mansão do arquiteto' Felipe Diniz
e pediu que o empresário Edsá

Sampaio o sondasse, fingindo
ser o comprador. O proprietário
pediu R$ 12 milhões pela casa.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Nada vai cair do céu, trate de ba-

talhar. Encare as mudanças com oti

mismo, pois tudo indica que irão concorrer a

seu favor. A noite é propicia à paixão e à fanta
sia. Tome cuidado para não deixar suas obrl

gações de lado por causa da diversão.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Trabalhar por conta própria será
sua melhor opção.' Boa fase para

investir nos cursos de aperfeiçoamento e em

novas técnicas de trabalho. A vida conjugal
recebe novos incentivos astrais. Use este dia

para cuidar de si mesmo.

Pato namorando
com Miss Brasil

Alexandre Pato foi flagrado com a Miss Brasil Débora Lyra em Veneza, na Itá
lia. Separado da atriz Sthefany Brito desde abril, o jogador e sua nova namorada
não fizeram nenhuma questão de esconder o romance. "Estamos juntos há um

tempinho e bem felizes. Só que combinamos não falar muito para não nos expor
mos. Somos um casal como outro qualquer", disse a modelo.

LEÃO
(22/7- a 22/8)
Veja o que realmente tem valor e o

que já não tem mais utilidade em

sua vida. O período da tarde será mais

produtivo e o romance há de corresponder aos
seus anseios. Curta pra valer! Mais sonho e se

gurança pode ser um bom conselho para você.

Thania Kallil
grávida de

.

novo
VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Não perca a chance de expandir os
seus horizontes. A Lua ajuda você

a organizar as finanças. Na relação a

dois, a sua dedicação será inquestionável. Pro
cure expor seus sentimentos e será cornpreen
dido por quem está por perto e que lhe quer bem.

Thania Khallil está esperando seu se

gundo filho, fruto do casamento com Jair Oli
veira. De acordo com o pai do bebê, a atriz
está no seu segundo mês de gestação. Jair
disse que eles não estão preocupados com
o sexo da criança. "O que vier será muito
bem-vindo. Não podemos ficar fazendo es

colhas, pois seria uma traição com a gente
e com a criança", disse o cantor .

LIBRA
/Ci!!!iiJli!iil!i:f\ (23/9 a 22/10)

,m,' "". Quem trabalha sozinho terá um dia
muito produtivo. Excelente astral

no campo sentimental: aproveite ao

máximo! Técnicas, de relaxamento podem lhe

ajudar a dormir melhor e fazer com que seu

dia seja mais feliz.

.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fique atento(a) para evitar alguns
contratempos. Pode ocorrer perda

de dados ou documentos. Convém agir
sem se expor. Na paixão, os momentos a dois
serão bastante estimulantes. A verdade abre o

caminho para a felicidade e a paz.

SUDOKU

Melina vai se
unir a Fred

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Evite se envolver em problemas
alheios. O dia revela sinais de perda,

mas o período da tarde promete ser bas
tante produtivo. O astral é de ótima sintonia no

romance. O passado volta com muita força para
lhe mostrar alguma forma de crescimento.

Bete volta a ser desentender com a filha Melina,
em Passione, da Globo. Depois' de saber que foi a
filha que contou a traição de Mauro e Diana a Ger

son, a mãe fica furiosa e humilha a garota. Melina
jura se vingar de todos. Ela vai procurar por Fred e

propõe a ele uma parceria. "Não vamos deixar este
barco afundar, Fred! Se você fizer o que eu estou te

propondo, a gente dá a volta por cima", Melina diz.

Expresse o que sabe com maior cla
reza. Só não se descuide da concor-

rência: acredite no seu potencial de
trabalho. No amor, procure fortalecer os laços
de afeto. Suas verdades estão vindo para a

realidade, o que é muito bom para viver de

acordo com seu coração.

,-="""" ..... AQUÁRIO
•

(21/1 a 18/2)
Não se deixe abater pelas dificulda
des: confie no seu potencial. Há indí

cios de altos e baixos nas finanças, discipline
melhor os seus rendimentos. Excelente astral

no romance. Frequentar grupos de estudo ou

trabalho é a pedida do dia.

DIVIRTA-SE

Morte para amanhã
.

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

-

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

quadrado de 3x3.

Já no seu leito de morte, o marido reúne as

suas últimas forças e balbucia para a mulher:
- Querida, de hoje eu não passo!
- Imagina! Não fala besteira! É claro que você

passa ...
- Você fala como se tivesse certeza ...
- É que você sempre deixa tudo pra amanhã!

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Bom dia para selecionar melhor as
amizades. Sua lndlvldualldade está

em destaque. O dia indica menor tolerância

para fazer acordos. Na união, o clima está

repleto de erotismo. Cuidado com os gastos
sem pensar.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Que tal?

,

Fala
sério meus leitores'! Todos os dias têm urnadata especial. Um

é da Enfermeira, outro é do Corretor, das Crianças... Em meio a

tantas datas comemorativas no nosso calendário oficial, por que
,

não criamos um dia em homenagem àquilo que deu origem a

tudo - o sexo? Pensem nisso! Graças a ele vocês existem, suas famílias
.
existem, a humanidade inteira existe. O sexo está presente em tudo, des
de a literatura, arte e moda, até a bíblia. Sexo é música. Sexo é dança.
Sexo é muito mais que um ato! Ele é prazer, amor, não é?

NAS RODAS
• Iulía Seffert de Oliveira é
certamente a aniversariante
mais festejada de hoje. Mil vivas!

• Hoje à noite, às 20 horas na
AdegaAiroso Meneses na Scar,
tem aNoite daGastronomia

Portuguesa. O chefe é o renomado
Iulmir Rozza. Boa pedida!

• Lurdes Maria Pasold e o boa

gente Ricardo Dozan trocaram
aliança na mão direita.

Restart
Numa promoção de Jota Pro

moções Artísticas, no próximo
dia 31 de outubro, estará na ci
dade para mega show na Arena

Iaraguá, a banda Restart. Grupo
jovem que vem fazendo o maior

-

sucesso entre os adolescentes
Brasil afora. Os portões

- serão
abertos às 14 horas. E o que é
melhor, não será vendido bebida
alcoólica e será proibido fumar
no ambiente. Agendem! .... ,

Festa das
•

erencas
.2

No próximo dia 15 de outu

bro, a 'revista Nossa e site Moa

Gonçalves promovem no Recan
to das Festas, uma elegante tarde
beneficente só para as crianças.
Terá desfile de moda, DI, pizza,
guloseimas, recreação- e muita

alegria. Será um dia inesquecível!
Volto ao assunto.

Níver do Moacir
O grande aniversariante de hoje

é com certeza o empresárioMoacir
Schmidt, da Lecimar Malhas. Uma
pessoa especial, urn grande cara,

que sempre me deu força e apoio
no meu trabalho. Parabéns e mi
lhões de felicidades, que o Senhor
conceda a você e toda a sua famí
lia preciosas bênçãos. Obrigado
pela amizade! Pode contar comigo
sempre, seu amigo e fã.

Emprego
às vezes escuto nas rodas de

amigos que existem pessoas desem

pregadas em Jaraguá e que chegam
a ficarmeses sem trabalho. Não en
tendo! Pois por falta de oportuilida
de, certamente não é. Todo dia tem

alguém na minha caixa de e-mail
oferecendo emprego. Por exemplo,
o Kantan do meu querido amigo
Nando Raboch, está há dias pro
curando funcionário. Detalhe, não
precisa ter experiência. O restauran

te dá todo o treinamento!

Pedalada Famosa
A Pedalada Famosa, em home

nagem a Semana da Árvore, que
tem o apoio da 105 FM e da revista
Nossa, acontece dia 26 de setem

bro, com saída às 10 horas da Pra

ça Ângelo Piazera. Para participar
do evento é preciso doar um litro
de leite longa'vida, que pode ser

entregue na Capital Imóveis, Bike
Iump, no shoppingBreithaupt, pa
trocinadores do evento ou no lo
cal. Após o passeio todos serão re
cepcionados na praça com o show
do gf1:lpo de dança Detonaxé e do
bom pagode do grupo Levando
Um Lero. Também serão distribu
ídos vários prêmios e 1.500 mudas
de árvores frutíferas.Vai perder?

Buxixo
Um dono de um motel da região está indignado, P da vida. Garoto

sangue bom, sempre querendo ajudar os outros, contratou uma dia
rista morena, baixa, olhos claros, que atendia pelo nome de "Jane", e
o que é pior, sem pedir referência. Consequência: Amoça em apenas
um dia de trabalho deu um prejuízo de milhares de reais. Pasmem ...

Ela só não levou as cuecas do dono da casa! Por enquanto o que eu

.. posso sugerir para ele é um energético Nitrix para levantar o .astral.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANIVERSARIANTES

Unh'a de Fundo

Julimar Pivatto
•
ImÓmmflli

/1/IfJJljJfJ- Sediado em
Jerônimo Monteiro
(E8), licenciado

\l.fIi!Dm"B(�1N B_.(i8�
-J.� - lanterna - Time de Valência,
do campeonato que está na primeira

alemão dMsão espanhola

Orgulho e expectativa
Kiko está orgulhoso do filho e do atleta. E não é por menos. Mesmo

sofrendo com uma estrutura que não é adequada num país onde o es

porte amador é marginalizado, Henrique nunca desistiu da natação e

hoje ele terá a oportunidade, além de competir fora, de fazer um curso
.

superior nos Estados Unidos. Quem acompanhou um pouco a trajetó
riadeste atletaviu que ele é exemplo claro de que apenas talento não
basta. Henrique é um abnegado pelo esporte e nuncasenegou a treinar,
faça chuva ou faça sol. Serve de exemplo para quem está começando ago
ra e, com certeza,pode abrir as portas paraque outros nadadores jaragua
enses possam seguir omesmo caminho. Boa sorte. .

Rumo aos Estados Unidos
....•..............•......................................................

· .

· .

• •

Campeões nas escolinhas·

·

•

Henrique
Fructuozo embarcou nesta semana para os Estados

Unidos, onde vai treinar e competir com -á equipe da Whee

ling Jesuit University, deWestVirginia. O nadador revelado pela
Urbano/FME e filho do técnico Ronaldo Fructuozo, o Kiko, é o

único estrangeiro contratado pela equipe, que pretende disputar uma
•

vaga na primeira divisão universitária da natação. Além disso, Henrique
ganhará uma bolsa para Q c,urso de Engenharia Civil. As negociações
iniciaram há três meses, mas ele embarcou agora, depois de cumprir os
compromissos da equipe nos JoguinhosAbertos de Criciúma.

Estão definidos os cam

peões no Campeonato Iara
guaense de Escolinhas, No

sub-15, o CFC/João Pessoa
venceu o CT Falcão por lxO,
gol de Lucas aos 22 minutos
do primeiro tempo, e ficou
com o' título. No sub-17, a

decisão foi para os pênaltis

e, dessa vez, não deu para o

João Pessoa, que foi supera
do pelo Botafogo (a partida
terminou OxO). A Liga Iara
guaense mantém de' forma
brilhante este trabalho, dan
do oportunidade para a ga
rotada de ter uma bela com

petição por disputar.

·

·

·

·

. .
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E A JE

Omaior evento esportivo de se
Abertura dos 50° Jogos Abertos de Santa Catarina será às 19h30, naArena de Brusque
BRUSqUE

Todos os olhos se voltam
para Brusque a partir de
hoje. Até o dia 18, a cidade
do Vale do It(\jaí será a

capital esportiva de
Santa Catarina.

..... foi lá onde tudo come

çou que se comemora

rá a 50a edição dos Iasc
__ (Jogos Abertos de Santa

Catarina), principal competição
poliesportiva do Estado. No total,
6,7 mil atletas de 85 municípios
disputarão 26 modalidades em

vários locais da cidade. Hoje a

programação é toda dedicada a

abertura, marcada para as 19h30
na Arena Multiuso da cidade e

terá a participação especial de
Zico, ídolo do Flamengo e da se

leção brasileira.
Jaraguá do Sul estará presen

te com 21 equipes e chega como
favorito na bocha masculina, bo
lão 16 feminino, tiro armas lon

gas e futsal masculino (mesmo
sem saber ainda se contará com

o time completo da Malwee/Ci

med). A primeira equipe a iniciar
as disputas será o atletismo, a

partir da sexta-feira de manhã,
com chances de medalhas prin
cipalmente entre as meninas.

O futsal, por sinal, aprese�
ta a grande mudança na forma
de disputas nesta edição. Pela

primeira serão realizadas duas
divisões, isso porque ela já atin

giu, na edição de 2009, mais de
100 inscrições nas fases classifi
catórias. A divisão especial terá
as seis equipes pré-classificadas
do ano anterior: Tubarão, São

. Miguel do Oeste, Florianópolis,
Chapecó, Jaraguá do Sul e Con
córdia. O mesmo deve acontecer
com a bocha em 20 I I, que tam

bém teve um aumento significa
tivo no número de inscritos.

Durante os dez dias de com

petição haverá uma programa
ção paralela e festiva em alusão
ao Cinquentenário dos Jogos
Abertos. Destaque para a aber
tura da la Expojasc, dia 9, às

20h, onde estarão disponíveis
materiais referentes aos 50 anos

do evento. Haverá ainda o lança
menta do livro sobre a história
dos Jasc, dia II, às 20h, e a home
nagem, dia 13, às 12h, aos atletas
e dirigentes que participaram da

primeira edição, em 1960.

Arena Multiuso receberá abertura a partir de hoje, às 19h30, com a presença das 85 cidades que disputarão a competição até dia 18 de setembro

DIVULGAÇÃO/VIPCOMM

Zico está confirmado como "paraninfo" da festa de abertura em Brusque

EDITAL
Situoç50:Registro de imóveis da comarca de Jaragua do sul /SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis 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 Jaragua do sul/SC, abaixo
caracterizado, 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
23.06.2010 assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Anto
nio da Fonseca, CR!;A n° 36872-9, ART n° 3720917-7. O loteamento é de caráter

residencial,possui a área total de 22.893,OOm2, 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 .

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ DO
SUUSC. ISAMARTAMOHR ZIEMANN, oficiala do registro de
imóveis da comarca de Jaraguá do sul/SC, toma publico pelo
presente edital, que TERRANOVA IM0VEIS 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 11- Roberto Ziemann, 1317-
Sem Nome, 1303-Sem Nome, 1318-Sem Nome e 260-13 de

maio, bairro amizade, perímetro urbano de Jaragua 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 eART. 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, AU,P.E., área verde e sistema viário. O prazo de impugna
ção por terceirosé de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação do presente
edital, e devera ser apreseotadapor escrito perante a oficiala que subscreve este, no en

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

Flu as pazes
. , .

comaVltona

Mariano comemora o gol que abriu a vitória do tricolor no Engenhão

CA PEONATO BRASilEIRO - SÉRIE A
CI,.ASSIFICAÇÃO 20"RODADA

ONTEM
Fluminense 3xl Ceará
Cruzeiro ixO Internacional
Grêmio 2xO Atlético-GO
Goiás 3xl Guarani
São Paulo 2xO Flamengo
Vitória ixl Palmeiras
Atlético-PR ixl Corinthians

HOJE
21h - Santos x Botafogo
21_h - Vasco x Atlético-MG
21h - Prudente x Avaí

18h30 - Corinthians x Grêmio
18h30 - Flamengo x Vitória
18h30 - Atlético-GO x Fluminense

I
� DOMINGO

-4 38,3% 16h - Palmeiras x Vasco
16h - Botafogo x São Paulo
16h - Atlético-MG x Prudente
16h - Avaí x Cruzeiro
18h30 - Guarani x Atlético-PR
18h30 - Internacional x Goiás
18h30 - Ceará x Santos

I�r'.llV!� '�I'R "'<ü,J'''''''E'fim''""''' ""'"ifJ!:'''i�1"".�ll,';IJ,li,P.!'IM!í!IÊ!",,i.,,,,,,,�J!I,�,,�§,jll
OI�ssificadC!JS Co� Si,J12ArnêMC\')na.
Rebaixados para Série B

•..: .... J
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Santos e Botafogo testam.
bom momento no Pacaembu

DA REDAÇÃO
A 20a rodada do Campeona

to Brasileiro será encerrada hoje
com a realização de três partidas.
O destaque é o confronto direto
entre Santos e Botafogo, times que
dominaram o futebol nacional
nos anos 50 e 60 e que agora estão
na briga pelo título desta tempo
rada. No Pacaembu, em São Paulo,
quem vencer, seguirá com reais
chances de lutar por mais uma

conquista na temporada - o San
tos já ganhou o Campeonato Pau
lista e a Copa do Brasil, enquanto
que o Botafogo faturou o Estadual
do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, Vasco e

Atlético-MG se enfrentam em si-

tuações totalmente diferentes.
A equipe carioca vive um bom
momento sob o comando de PC
Gusmão e busca se aproximar
ainda mais da zona de classifica

ção para a Libertadores. Já o time
dirigido por Vanderlei Luxem

burgo andamal das pernas e não

consegue encontrar uma regula
ridade na competição.

Por fim, a cidade de Presidente
Prudente recebe uma partida entre
dois clubes emmomentos instáveis
no Brasileirão. Prudente e Avaí lu
tam pela vitória pela reabilitação e

a fuga da queda à Série B. Situação
pior está o time da casa, que nem

mesmo com os três pontos deixará
a zona de rebaixamento.

RICARDO SAIBUN/SANTOS FC

" ,
'

Santos quer seguir firma na busca pela tríplice coroa na temporada'

Sem os titulares, Malwee
perde e dá adeus ao turno

JOINVILLE
Q foco para a Malwee /Cí

med, neste momento, é mesmo
a Liga Futsal. Isso ficou claro on
tem, quando a comissão técnica
resolveu colocar o time juvenil
para disputar as quartas de fi
nal do turno do Campeonato
Catarinense. Como resultado,
derrota por 5xI para a Krona,
em Ioinvílle, que agora pegará
,o Concórdia na sequência do

campeonato. Aos jaraguaenses
resta agora tentar o título do re

turno ou então ser um dos times
de melhor índice técnico, para
chegar na decisão do Estadual.

No jogo de ontem, os donos
da casa .logo saíram na fren
te, aos 2min30, quando Sergi
nho recebeu passe de Iunaí e.

completou. Mas os garotos da
Malwee foram valentes e chega
ram ao empate aos 9min40 com
Lucas aproveitando contra-ata-

Corinthians SÓ empata e fica a três da liderança
DA REDAÇÃO
Wáshington fez dois gols
e foi decisivo na vitória do
Fluminense por 3xl sobre o

Ceará, nesta quarta-feira à
noite, no Engenhão.

om o resultado, o time trico
lor acabou comum pequeno
jejum de três partidas sem

vitória e voltou a se acomo

dar na liderança do Campeonato
Brasileiro, agora com 41 pontos.

A vantagem do time foi toda
construída no primeiro tempo,
quando o Fluminense teve atu

ação muito boa, sem deixar que
o adversário esboçasse reação. O
primeiro gol surgiu aos seis mi
nutos e veio acidentalmente. O
lateralMariano tentou um cruza

mento, mas a bola ganhou força
e efeito e enganou e encobriu o

goleiro Michel Alves. No interva
lo do jogo, Mariano revelou a 'fa

lha', muito aplaudida pela torcida.
Conca e Deco ditavam o rit

mo do jogo, com rapidez, dribles
e inteligência. Dos pés de Conca
nasceram os dois gols de Wa

shington. No primeiro, o argen
tino deu um passe perfeito para
o atacante, então vigiado pelos
zagueiros do Ceará. No outro, ele
cruzou para Washington com

pletar da marca do pênalti.
No segundo tempo, o Flumi

nense continuou superior, mas

preferiu tocar mais a bola. O time
do Ceará queria deixar o gol de
honra, criou algumas oportunida
des e esbarrou em boas defesas de
Fernando Henrique, algumas com

,

os pés. Aos 45, depois de tanta in
<sistêncía, Geraldo chutou por bai
xo do goleiro e diminuiu.

Além da boa vitória, o Flu
minense também comemorou

o "tropeço" . do Corinthians em

Curitiba, contra o Atlético-PR. O

jogo terminou IxI, com dois gols
de pênalti, ambos polêmicos. Aos
35 minutos do primeiro tempo,
Ronaldo chutou, a bola bateu no

braço de Wagner Diniz e o juiz
Iailson Macedo de Freitas deu pê
nalti. O próprio Ronaldo cobrou e

marcou. No segundo tempo, aos
23 minutos,WagnerDiniz se jogou
na entrada da área e conseguiu ca
var opênalti. Na cobrança, Bruno
Mineiro deixou tudo igual.

que e acertando um belo chute
cruzado.

No segundo tempo, a Krona

conseguiu deslanchar só depois
dos nove minutos, quando 'mar
éou com Café, Serginho, Frede e

novamente Café, este último, de
pênalti. A Malwee/Cimed tem
um jogo difícil amanhã, pela Liga

Futsal, contra o Corinthians em

São Paulo. O jogo será às I9h e

terá transmissão da SporT\T, além
das rádios locais.Aequipe seguirá
na estrada no fim de semana, já
que pega o Petrópolis, segunda
- feira, na serra fluminense.
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Lider de vendas da região.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança.

4732746000

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos especlficos, .consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou especificos de alguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enqúanto durarem os estoques ou até 10/09/2010.' Ofertas válidas para Novo Goll.0. Juros, entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.

supressora do apetit�1 causando a sensação de
saciedade � asseri'qimim.lindo a fome e .na Cjueima
de gordufa localizada principalmente no abdômen, .

'diminuindo a circunferência na cintura. poôe s�r
u�ada Rara evitar o QeRóslto de gerduras na parede
das.artértas cQfol1arianas diminuindo es-rlscos de

�roblemas cardíacos.
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