
Pintando
a faixa

Falta de sinalização
perto da escola José
Pasqualini foi tema de
campanha de trânsito.

Alunos colocaram amão
na massa e pintaram
uma faixa de pedestre.

Página17

Convênio
firmado

Prefeitura vai investir R$ 15

milhões em asfaltamento e

construção de pontes.

Página9

Duplicação
pronta.
atéofinal
de201·S

Anúncio foi feito pelo superintendente do
Dnit de Santa Catarina, João José dos Santos,
durante audiência pública promovida na
manhã de ontem, em Florianópolis. Custo
da obra, que inicia em fevereiro de 2011,

deve 'chegar a R$ 955 milhões.

Página 7

DISPOSIÇÃO DE SOBRA·
Grupos de terceira idade comemoraram ontem o Dia do
.ldoso com diversas atividades no Parque de Eventos.

�ágina 8

Faltam 13 dias para

Schützen tem
programação

Prefeitura anunciou ontem
os detalhes da festa que
acontece entre os dias 7
e 12 de outubro. Entre as
atrações estão Cavalinho,
Uno e Orquestra, Vox 3,
TremI, Os Montanari e
Montreal. Página 11

Gê Neves morre
e será cremado
Ex-vereador e um dos
maiores apoiadores dos
Bombeiros Voluntários,

José Carlos Neves faleceu
na madrugada de ontem
aos 64 anos. Página 4

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.b(
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Proteção a negros
.em escolas mistas

DIVULGAÇÃO

Parlamentarismo
na Inglaterra

Quem conhece o parlamentarismo �

apenas por textos mais breves, geralmente
acredita que esse sistema de governo foi ini
ciado após a Revolução Gloriosa de 1688 e a

ascensão de Guilherme de Orange ao trono
da Inglaterra. A forma de governar, no en-

.
tanto, foi uma consequência do desenvolvi
mento e das exigências da sociedade ingle
sa ao longo de vários séculos. Sua origem
pode ser encontrada ainda durante o domí
nio saxão, quando começou a se desenvol- ,

ver, e durante a Revolução o sistema apenas
mostrou-se praticamente pronto para ser

implantado. Omodelo como o conhecemos

hoje ganharia este formato ao longo de todo
o século XIX, durante o reinado deVitória I.

No parlamentarismo, o poder Executivo
depende do apoio do parlamento para ser

constituído e para governar. Em oposição ao

presidencialismo, oprincipalponto a favor do
sistema inglês é sua reação à opinião pública:
crises e escândalos podem ser solucionados
com um voto de censura e corresponde à

queda do governo - em alguns casos, o par
lamento pode atémesmo serdissolvido, e no-
vas eleições legislativas são promovidas. Modelo de parlamentarismo evoluiu até o século XIX, durante reinado de Vitória

, ,','
·

:_' No dia 24 de setembro de 1957, o

presidente norte-americano Dwight Ei
.sénhower emite uma ordem para que
';.tfopas escoltem e protejam colegiais
negros que estudavam em escolas mis
'tas; para evitar que fossem agredidos.
Ble tentava colocar em prática, desta

maneira, uma decisão de três anos antes,
· que acabava com a discriminação racial.

· •.. Nos primeiros anos em que ne

gros passaram a frequentar escolas
..Q{1e antes eram destinadas a pessoas
de cor.branca, protestos exprimiam
a. repulsa' daqueles que eram contra

as . escolas mistas. Ainda assim, gran
de, parte dos Estados passou a adotar

'� determinação da Suprema Corte,
· principalmente porque os negros não

eram assim tão numerosos na época -

e, segundo historiadores, era custoso ao

governomanter uma escola apenas para
e'�t� parte da população. Ainda em 1954,
O representante do Estado do Mississipi
·aÔ Senado, James Eastland, afirmou em

· AAía das sessões que "a separação pro
move harmonia racial. Permite que cada
raça siga seu destino, desenvolva sua

própria cultura, suas próprias institui

ções, e sua própria civilização". A opinião
:era compartilhada por grande parte da

população americana da época.
· .

Antes a liberdade dos negros era re-
. gulamentada pelas chamadas leis "Iim
Crow" dos Estados sulistas dos EUA, que,>
legitimavam a discriminação racial e di
ficultavam o acesso dos negros ao voto.

As restrições eram tantas que chegavam
até mesmo às bibliotecas do país: se o

primeiro leitor a retirar um livro de uma
.

estante fosse branco, apenas os brancos
·

teriam acesso ao volume.

PELO MUNDO

1989

Fittipaldi vence a Indy
Em 24 de setembro de 1989, Emer

son Fittipaldi mostraria a superiorida
de brasileira no automobilismo. Naque
le dia, ele sagrou-se campeão mundial
da Fórmula Indy por antecipação.
"Emmo" abriu as portas para os jovens
pilotos brasileiros, assim como havia
feito na F-I paraNelson Piquet e Senna.

1975 '

O primeiro metrô
No dia 24 de setembro de 1975, é

inaugurado em São Paulo o primeiro
metrô brasileiro, com 17 quilômetros
de extensão. O primeiro projeto para
um sistemametroviário, no entanto, data
de 1927, e é de autoria do engenheiroNor
manWilson. O sistema dos bondes seria
abandonado alguns anos depois.

1

Díaz pela sexta vez'
Neste mesmo dia, em 1900, Porfí

rio Díaz é eleito presidente do México

pela sexta vez. Ele manteve-se no po
der de 1876 a 1888, e de 1884 a 1911,
graças a reformas na Constituição de
1857. Apoiou-se em métodos "científi
cos" para administrar e desenvolveu a

indústria, comércio e transporte.

ANOS

Emancipação
o gravador de voz
Em 1898, o primeiro aparelho
que registrava sons - mais

I'�tarde chamado de gravador I
- foi criado pelo engenheiro �IdinamarquêsValdemar i
Poulsen. O gravador de fita �II
cassete, no entanto, seria criado· �
na Holanda pela empresa
Philips, em 1963.

Seis de abril de 1974. O
Correio do Povo pedia
aos jaraguaenses
que parassem suas

atividades "para se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 24 de setembro de 2010 Opinião" 3

PONTO DE VISTA

,SÁBADO ifERÇ;\-FEIRà QUABTA-FEIRA1. QUINTA�FEIRA:
FerQando Rizzolo, Jorge Brognoli,

AêJv.ogado I econom(sta
'lI iiil

Pessoas·motivadas
trabalham mais e melhor

Pesquisas
divulgadas com alguma frequen

cia e premiações como a divulgada há pou
cos dias, que inclusive destacaram empre
sas de Jaraguá do Sul dentre as corporações

brasileiras de melhor ambiente de trabalho, con
firmam que na chamada Era do Conhecimento, o
capital humano é com certeza o maior patrimônio
de qualquer organização.

.

O ambiente competitivo impõe ao empresário '

a necessidade de enxergar muito além dos proces
sos de fabricação que utiliza, da tecnologia empre
gada, enfim, do produto que coloca no mercado.
Isto porque processos, tecnologias
e inovações são componentes que
tornam os produtosmuito próximos,
com preços semelhantes.

O que irá garantir a preferência
do cliente, entretanto, com certeza é
o comprometimento da equipe. Seja
no processo produtivo ou em todas
áreas da empresa. De maneira par
ticular para as empresas que se rela
cionam diretamente com o seu clien- ,

te final, o atendimento então é fator
decisivo. No momento da venda ou

do acompanhamento déste cliente

para que continue comprando mais
e pormuito tempo, o fator humano é fundamental.

Conquistar um nível de excelência é missão di
ária para todos os gestores, que precisam contar

com equipe afinada e identificada com amissão e

valores dá organização. Deste modo, certamente
haverá mudança de atitude para encantar e sur

preender o cliente. Os especialistas indicam que
tudo começa com uma boa seleção, com a con

tratação de colaboradores apaixonados por gen
te, pois conhecimento e habilidades se adquire.
Mas atitude é muito difícil mudar. Optando por
pessoas que vivenciem o seu trabalho como mo

tivo de satisfação pessoal e de encantamento de
seus clientes faz a diferença.

Outra verdade, contudo, é a de que por mais

que o processo de seleção tenha sido o mais com-
\

"

pieto possível, ninguém se mantém motivado o

tempo todo. Bons salários, sistema de benefícios,
garantem as necessidades básicas, fundamentais
para que uma' equipe produza mais e melhor. Mas
não dão conta das necessidades de auto-estima,
de relacionamentos sociais e de reconhecimento.
Isto apenas um bom programa de treinamento e de
desenvolvimento pode fazer. Muitas vezes, as em

presas se encantam com ofertas do mercado, mas é

preciso entender que não existe receita pronta ou

que tudo se resolve com uma fórmula matemática,
pois os resultados não são totalmente previsíveis

uma vez que as pessoas surpreen
dem o tempo todo. É necessário fi
car atento às promessas milagrosas:
não existe treinamento que resolva

magicamente todos os seus proble
mas. Apostar em educação continu

ada, dando manutenção ao que já foi
construído, eis o caminho.

Buscar referências é imprescín
divel, pois há muitas opções na área
de treinamento e há necessidade de

o CORREIO �DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelsoruêocorreiodopovo.cern.br
Editora-chefe:Pa1riciaMoraes· redacao@ocorreiodopovo.combr
ProjetoGráfico eProgramaçãoVisual:Márcio Schalinski

B/� HONOM�A
. Jantar Húngaro'
sábado, dia 25

AAssociação Húngara de Jaraguá do Sul
e o Grupo de Danças Húngaras Dunántúl
promovem nesse sábado, dia 25, o 70 Jantar
Húngaro, no Salão 25 de Julho, no bairro Ia
raguá 99. O evento inicia às 20h com cardá

pio de pratos típicos. O ingresso custa R$ 20
(adulto antecipado), R$ 25 (adulto no local)
e R$ 10 (infantil no local). Informações no
telefone (47) 3376-0430.

Se as pessoas
competem

entre si no seu
ambiente, de
onde irão tirar
forças para
suplantara

concorrência? . .

pesquisar os programas que mais

se identificam com o que a empresa
deseja alcançar. Pratique a coerência
entre o discurso e a prática: não é

raro encontrarmos empresas que pregam uma filo
sofia e praticam outra. Por exemplo: pode-se acre

ditar na importância da colaboração e do trabalho
'em equipe, contratar um treinamento para desen

, volver esta competência, e possuir um sistema de
.

Avaliação 'de Desempenho onde as metas indívi- .

duais exigem que as pessoas busquem a competi
ção desenfreada. A equipe ficará com uma leitura

equivocada, gerando competição interna sem foco
no objetivo maior. Se as pessoas competem entre

si no seu ambiente, de onde irão tirai forças para
suplantar a concorrência?

Finalmente, lembre-se que seus colaboradores
possuem nas mãos a possibilidade' de unir forças
para transformar seus sonhos numa poderosa Vi
são Compartilhada e a seguir, em realidade

"

/

SERViÇO

CJ.��PA(;n"l'(�Ão
Curso para investir
na Bolsa de Valores

Fones: (47) 2106-1919· Fax; 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491 ! 8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul- SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA

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

* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 155/2010
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS VELOCIMÉTRICOS, MONOJA

TOS, CLASSE C
e

"

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 24/09/2010, das 8:00 h às 11:30 e

das 13:00 às 16:00 h
'

• DATA DA ABERTURA: 13/10/2010 às 14:00h

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos
através do telefone 047 - 2106-9100

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

CATEOOfUA

Workshop para
as secretárias

o Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul) organiza para o dia Iode outubro
o Workshop Secretárias 2010, às 15h, que
objetiva valorizar a atuação desta categoria
profissional. As vagas são limitadas e as ins

crições custam R$ 20 para associados das
entidades que formam o Cejas e R$ 40 para
os demais interessados. Informações pelo
telefone (47) 3275-7002.

T(PU]O
Jantar Italiano
hoje em Jaraguá

Tradicional jantar típico acontece hoje
no Círculo Italiano, em Iaraguá do Sul. O
evento começa às 20h. Ingressos no valor
de R$ 17,50 (adulto) e R$ 10 (infantil- en
tre 5 e 10 anos), e podem ser adquiridos
na Floriani Equipamentos, contato pelo
telefone (47) 3275-1492, ou na sede social
do Círculo, das 14h às 18h30, contato pelo
telefone (47) 3370-8636.

, A XP Investimentos realiza nesse sá

bado' dia 25, o curso Aprenda a investir
na Bolsa de Valores, das 8h às 18h. A ca

pacitação acontece na sede d�XP Investi
mentos, Edifício Marcatto Centro, Aveni
da Marechal Deodoro da Fonseca, 1188.
O investimento é de R$ 250 (boleto à vista
ou até 10x no cartão). Informações pelo
telefone (47) 3055-7104.
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EleiçõesOnline
Giovanni

Ramos
Gabo eleitoral online

. campanha de Dieter Janssen (PP) na internet não é das
maiores. O candidato a deputado estadual já declarou

que o foco está mesmo nas ruas. Porém, o vereador José
Ronchi (PP) de Massaranduba atua como cabo eleitoral

online. O parlamentar usa de forma intensa as redes sociais para
pedir votos a Ianssen para estadual, João Pizzolatti (PP) para fede
ral e AngelaAmin (PP) a governadora.

PIERO RAGAZZI

www.twittencem/
vereador

__
ronchí

Offline
.

A coluna esqueceu de outro
candidato desconectado da in
ternet nessas eleições. O vice

prefeito lrineu Pasold (PSDB),
que disputa uma cadeira de de

putado estadual. Não há ocor

rências do tucano na rede, a não
ser as matérias publicadas pela
imprensa com o candidato.

Garaa tapa
Candidato mais conectado,

Carlos Chiodini (PMDB) resol
veu dar a cara a. tapa na inter
net. Concorrente a uma vaga na
Assembleia Legislativa, o pee
medebista participa dos fóruns
sobre às eleições na comunida
de de Iaraguá do Sul no Orkut.
Recebeu críticas e {oi defendido
por usuários. Com calma, não
caiu em armadilhas e nem en

trou em bate-bocas.

TUl1]1a1: 25/09, das 08h a 18h.

Tun:oa2: 18 a 20/10, das 19h às 22h30

locí:!l: XP Jaraguá dp, Sul
Való� 10x de R$25,OO'

méducaÇão Inscrições: 3055-7104
o inve�limento em ações é de risco e relltabiliQade pa�5ada não é
garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com
�eriva.tivos existe a possibilidade de perdas seperioles aos valores
Investidos.

i
_ A lenda do voto nulo

,MUITAS DO O S

Hora de decidir os
,

.

votosparasenad�r
Eleitor deverá votar em dois candidatos-para o cargo
JARAGUÁ DO SUL

, Se as eleições fossem hoje,
a maioria da população de
Santa Catarina não saberia
em quem votar para
senador, principalmente o

segundo voto.

ra, muitos eleitores desconhecem
o segundo voto para senador. "No'
treinamento que fiz com mesá

rios, muitos não entenderam por
que tem de votar duas vezes. No
dia da eleição acontece do cida
dão votar para o primeiro,e quan
do pede o segundo não sabe o que
fazer", comenta.

Santa Catarina, como todas
as outras unidades da Federação,
possui três senadores, cujo man
dato é de oito anos. As duas vagas
abertas são de Ideli Salvatti (PT)
'e Neuto de Conto (PMDB), pri
meiro suplente de Leonel Pavan
(PSDB), eleitos em 2002. A ter

ceira cadeira é de Raimundo Co
lombo (DEM), cujo mandato ini
ciou em 2007 e vai até 2014. Caso

seja eleito governador; a vaga
- ficará com o primeiro suplente,
Casildo Maldaner (PMDB).

.

A disputa ao Senado é a única

• Coligação Aliança com Santa Catarina

• Beth Tiscoski (PP) - 112
• Suplentes: Moacir Fiorini (PDT)
Antônio Bissani (PP)

para um cargo legislativo feita de
formamajoritária, ou seja, é elei
to quem tiver maior número de
votos individuais, independen
te da sigla. Um eleitor não pode
votar duas vezes no mesmo can

didato' caso fizer, o segundo será
anulado. A ordem dos votos não
altera o resultado final.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

�.... índice de indecisos ul

trapassa 60%, segundo a

última pesquisa realizada
.._, pelo Instituto Mapa. Uma
boa parte do eleitorado já de
finiu o primeiro voto, mas não

sabe ainda o destino do segundo.
Os números deixam a situação
aberta em Santa Catarina, apesar
do favoritismo de Luiz Henrique
da Silveira (PMDB), que lidera
com 40% das intenções.

Segundo a chefe de cartório da
87a Zona Eleitoral, Simone Ladei-

llllerl!Jlf!l
www.baquetasliverpooJ.com.br .

QUEM DISPUTA AS VAGAS NO ESTADO

• Hugo Biehl (PP) - 111
• Suplentes: Udo Wagner (PP)
Genésio Spillere (PP)

Ela está de volta. A lenda do voto nulo que "anula as eleições"
estácirculando por correntes de e-mail às vésperas do pleito. Tex
tos apócrifos afirmam que uma eleição pode ser anulada semais de
30% dos votos forem anulados. Assim, seria feita uma nova dispu
ta, com novos candidatos. Uma bobagem sem pé nem cabeça que
ainda engana alguns desinformados. O voto nulo, assim como o em

branco, vai para a lata de lixo. É o mesmo que justificar.
Coluna especial, que será publicada até .• PV �(
a 'véspera das eleições de 3 de outubro. - � Fablan��Plo;ezan -: 430 .

- • Joaninha de Oilvelra- - 160
• � � ��_���_���:;'·-��'��;M.�������o-����m���m��������re.���·""'v: � 1',\4'�� ,.:., I',H: "v J-iv.

<#
l""<' �'W'" I

�
f

••
�

"

• Paulo Afônso Piovezan ;.. 500
• suplentes: Harmut Kraft e César Regis

.PSTU
• Alex Silva - 161-
• suplentes: Roque Luiz e Tarcísio Eberhardt
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Política· 5

Carolina Tomaselli
ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

",' ,,�

uisera todos tivessem oportunidade ou in
teresse em participar de um debatê como o

que foi promovido pelo DCE (Diretório Cen-
....... tralAcadêmico) da Uner] na noite de quarta
feira. É no olho-no-olho que o eleitor tem amelhor
chance de conhecer não somente as propostas dos

· candidatos, mas a oratória, a forma de abordagem,
a postura perante os concorrentes, ou seja, se tem
condições de representar o coletivo. É com todas

·

essas impressões que se define o melhor dos votos.
O auditório estava cheio, faltou lugar até; e as

· perguntas, sobre temas atuais mesclando com o

histórico do candidato a que se dirigia, refletem
a politização dos estudantes. Um exercício de
democracia, com direito a vaias e aplausos. Pena

, que alguns sempre gostam de estragar a festa. Se

estão concorrendo a um cargo na Assembleia ou

Câmara, espera -se ouvir dos mesmos propostas
de trabalho para um eventual mandato, as.áreas
principais de atuação, etc.

Amaioria o fez, mas não todos. Durante parte do
debate, o que se viu e ouviu foram trocas de farpas,
críticas e até suspeitas levantadas em torno das três
últimas administrações municipais, e que estão re

presentadas na disputa eleitoral deste ano. Propostas,
nada.Vai ver é justamente uma estratégia, por não ter
o que apresentar.

E tem também aquele problema de sempre: pro
meter o que não se pode fazer. Aliás, algumas per
guntas eram feitas no sentido de saber 110 que o

candidato vai fazer em tal área?" Deputado, seja
estadual ou federal, não faz. Nem pode.

PIERO RAGAZZI

Opinião,
. Mesmo para uma platéia de jovens estudantes, o candidato

I

a deputado' estadual, Humberto Grossl (PPS), se posicionou
contrário à iniciativa de oferecer camisinhas nas escolas e ao

casamento entre homossexuais. Ele segue a opinião da igreja
católica, da qual participa, em relação a outros temas polêmi
cos. É contra a legalização das drogas, a redução da maioria

penal, o aborto e a pena de morte. IISOU a favor da vida", diz.
Grossl tem como slogan de campanha liAs famílias em primeiro
lugar", uma adaptação ao nome da chapamajoritária.

Falecimento
o ex-presidente da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul, José
Carlos Neves, faleceu ontem, aos 64
anos, por consequência de proble
mas no fígado. Gê Neves, como era

conhecido, presidiu a Casa de 1973
a 1975, além do 'envolvimento com

os Bombeiros Voluntários, Acijs e

Fiesc. Ele também foi um dos prin
cipais incentivadores para a ins

talação do Senai na cidade, e por
isso homenageado pela passagem
dos 35 anos da unidade. Em razão'
do falecimento, a sessão de ontem
da Câmara foi transferida para a

próxima segunda-feira, às 19 horas.
Esta semana, os vereadores aprova
ram projeto que dá nome à rua de
Álvaro Neves, pai dele.

FALA Aí!

o agricultor,
quando vê um

homem de gravata,
já se assusta.

EVALDO JUNCI(ES (PT',
CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL NO DEBATE DO
DCE DA UNERJ, SOBRE AS
lEIS AMBIENTAISQUE,

PARA ELE, SÓ PENALIZAM o
A.GRtCULTOR

PI ERO RAGAZZI

Na íssem
Vereador' Adernar Possamai

(DEM) esclarece que o Issem vai
abrir novo concurso para contra

tação dos funcionários para as

vagas efetivas criadas no pro
jeto de lei que muda a estrutu

ra do instituto, aprovado pela
Câmara. E não chamados os

aprovados no último concurso,
como dito por ele e divulgado
na coluna. O líder de governo
explicou que o concurso públi
co da Prefeitura é que foi prorro
gado, mas não o do Issem.

O DCE errou ao mudar as re

gras do jogo aos 45 do segundo
tempo, levando a críticas dos con
correntes.. O que seria uma apre
sentação, com perguntas feitas

por alunos, virou um debate de
fato entre os candidatos. O diretó
rio não contava como uma adesão
tão significativa. Só um postulante
da região não compareceu. As crí
ticas vieram de Airton .Sudbrack
(PT) e Maria Lúcia Richard (PSC).
"Tudo que faço na vida é com pla
nejamento", criticou ela.

P'rôflssi<ma!ismu
CompetênCia

.

, Credibilidaae

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CltC/SC, 006269/0
.

www.guml.com.br

(47}3311-.4741

gumz@gumz.com.br
UMA NICOIA flUI DÁ IElfO. Desde 1978
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Os Explorados da Caverna
grande mídia noticiou,
recentemente, o infor
túnio acontecido com o

soterramento de 33 tra

balhadores de umamina no Chile.
Esse acidente emblemático provo
ca uma reflexão sobre a proteção
ao meio ambiente do trabalho sa

.

dio, dever que pertence às empre
sas, aos empregados e ao Estado.

Numa definição bem simples,
o meio ambiente é o local onde a

vida, em toda a sua

plenitude, se mani
festa. A divisão, me
ramente didática,
em meio ambiente

natural, artificial,
cultural e do traba
lho, apesar demuito
criticada, serve para
melhor separar o

objeto de estudo,
lembrando que to

dos os elementos que constituem
o meio ambiente são interdepen
dentes e se interrelacionam.

A Constituição Federal garante
. aos empregados a redução dos ris
cos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde e segurança do

trabalho, bem como o pagamen
to de adicional de insalubridade e

de periculosidade quando não se

conseguir neutralizar esses' riscos.
A Constituição, destarte, prescreve
no artigo 225 que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente

. equilibrado (nele incluído o meio
ambiente laboral), impondo-se' ao
poder público e à coletividade, ou
seja, empregados e empregadores,
o dever de defendê-lo e preservá-lo.

o
.

para cumprir com as determi

nações legais, as empresas devem
elaborar programas, por intermé
dio dos quais serão feitos os ma

peamentos de riscos e o controle
médico ocupacional sobre esses

riscos, respectivamente. Os em

pregados, corno co-responsá
veis:' estão obrigados a cumprir
as normas legais e as instruções
do empregador, colaborando com
a empresa na manutenção de um

meio ambiente la
boral sadio. E o Esta

do, além de estabe
lecer as normas de
saúde e segurança
do trabalho, fisca
liza e autua as em

presas faltantes.
O trágico aci

dente da mina chi
lena faz lembrar o

"
A Constituição
Federal garante
aos empregados
a redução dos
riscos inerentes
ao trabalho.

"
clássico e polêmico

livro de Lon Fuller, "O caso dos ex

ploradores de caverna". No entan

to, parafraseando o título da obra,
o que ocorre em questão é que os

"explorados", trabalhadores mi

neiros do Chile, são vítimas de um
infortúnio. Resta saber se minera
doras brasileiras e outras emprega
doras de diferentes ramos de ativi

dades cumprem e fazem cumprir
a legislação de saúde e segurança
do trabalho; resta saber se elas edu
cam, instruem e informam os seus

trabalhadores, ou seja, se elas pro-
. movem a reprodução de ummeio
ambiente laboral sadio.

Eduardo Pragmácio Filho,
professor emestrando em

Direito do Trabalho pela PUC-SP
.. _.; .t : �_ll :1 •• tl :1{l.,1

EDITORIAL

liberdade de imprensa
..... oi lançado esta semana, na Universi

dade de São Paulo, um manifesto em

defesa da democracia e da liberdade de

imprensà. Participaram da elaboração
do texto juristas e personalidades reconheci
das em diferentes áreas. O do
cumento já foi assinado por
cerca de mil pessoas, como o

jurista Hélio Bicudo, o Carde
al Arcebispo Emérito de São

Paulo, D. Paulo Evaristo Arns,
o ex-presidente do Supremo
Tribunal- Federal (STF) Carlos

Velloso, os atores Mauro Men

donça e Carlos Vereza, e inte

lectuais, como Ferreira Gullar,
O ato aconteceu após o

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva acusar a imprensa de agir como partido
político e dizer que a população não precisa
mais de formadores de opinião. Também neste

sentido, centrais sindicais, sindicatos, parti
dos governistas e movimentos sociais promo
veram ontem o "Ato contra o golpismo midíá-

tico", na capital paulista .

As iniciativas promovidas pela sociedade ci
vil contra este tipo de ameaça são importantes
no sentido de alertar a todos para o clima que se

vive atualmente. É inadmissível que um país que
-

se desenvolve e ganha cada vez
mais destaque como o Brasil

seja assombrado por uma for
ma de autoritarismo extrema
mente perigosa perante os

ideais da democracia.
A imprensa não está livre

de críticas, isso seria de certa

maneira também desrespeitar
a liberdade de expressão. Po
rém, as ameaças que aconte

������������I$ cem em países vizinhos como
Argentina, Bolívia e Venezue

la, mostram que é preciso estar sempre atento
contra qualquer tipo de censura. Todo e qual
quer movimento no sentido de restringir a li
berdade de imprensa é claramente uma tenta
tiva de ignorar o direito de informação que a

sociedade conquistou.

abrangentes. É o estímulo para o desenvolvi
mento da intuição e da capacidade de antecipa
ção, além do hábito de visualizar o futuro.

Por fim, até mesmo ética se aprende atra

vés do xadrez. Do respeito ao adversário,
cumprimentando-o no início e término da

partida, mantendo-se em silêncio enquanto
aguarda sua jogada, sem jamais trapacear me
diante alteração das posições das peças num
momento de- distração do oponente, até o

cumprimento da regra "peça
tocada é peça -jogada",

Um empreendedor deve

aprender a ser um enxadrista,
pois nossa vida é um grande
jogo de xadrez. Estamos todos
no mesmo tabuleiro e recebe
mos as mesmas peças. É certo

que alguns são ligeiramente fa
vorecidos pelo destino, ficando
com peças brancas e iniciando
o jogo ..Porém, não raro, falta
lhes sabedoria para lidar com

esta vantagem comparativa. ,

Estabelecer metas, planejar, traçar estraté

gias, administrar o tempo, tomar decisões, ser
criativo e imaginativo, compor cenários, exigir
qualidade, controlar emoções, respeitar ao pró
ximo. Estas não são apenas regras para vencer

um jogo de xadrez ou conquistar o jogo domun
do corporativo. São regras para se alcançar com
êxito a própria felicidade no jogo da vida .

DO LEITOR

Jogando Xadrez

Omelhor do
xadrez está no
exercício de

pensar os lances

seguintes. Os
seus e os do
adversário.

-"'u contava cerca de sete anos de idade

quando fui apresentado ao jogo de xa

drez por um primo mais velho. Numa
__ infância pobre, utilizávamos um tabu- .

leiro de jogo de damas e adaptávamos as peças
a partir de componentes de outro jogo de ta

buleiro, o clássicoWar. Assim, os dados viravam
torres; os aviões, cavalos; os exércitos, peões.

Já adulto, coloquei-me a refletir sobre os be

nefícios daquela experiência lúdica. Esporte,
para quem enxerga a dedicação
e o desempenho inerentes à prá
tica; jogo, para quem atribui o
resultado da partida à sorte ou

ao azar; arte, diante da criativi
dade e estilo empregados.

O jogo tem um objetivo
muito bem definido: o "xeque
mate". Isso nos remete à ques
tão de estabelecer metas - e

buscar cumpri-las. Para tanto,
são necessários planejamen
to e estratégias definidas. Para

traçá-las, criatividade e imaginação.
Uma partida exige concentração, o que nos

proporciona desenvolvimento do autocontro

le. E sua duração tem um tempo-limite deter
minado. Assim, hierarquizar tarefas e geren
ciar o tempo mostram-se imprescindíveis.

Mas o melhor do xadrez está no exercício .

de pensar os lances seguintes. Os seus e os do
adversário.. Grandes enxadristas conseguem
vislumbrar, a cada nova rodada, toda uma par
tida. Isso demanda raciocínio lógico e espacial

"

"

Tom Coelho, educador, conferencista e escritor

• , r
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Obrapronta até final de 2015
Segundo o Dnit, duplicação começa em fevereiro do ano que vem e custará R$ 955 mi
JARAGUÁ DO SUL

Quem assistiu à audiência
pública sobre a duplicação
saiu com as datas de início
e fim das obras.

encontro promovido pelo
Dnit (Departamento Na
cional de Infraestrutura de

......Transportes) na manhã de
ontem, em Florianópolis apresen
tou o projeto donovo traçado da
BR-280, aos empresários interes
sados em participar do da licita

ção, mas também foi prestigiado
pela comunidade.

A primeira boa notícia foi em

relação ao lançamento do proces
so licitatório, que deve acontecer

até dia 15 de outubro. De acordo
com o superintendente do Dnit
em Santa Catarina. João José dos
Santos, se o processo transcorrer

normalmente, a ordem de serviço
deve ser assinada em dezembro

para que as obras comecem em

fevereiro do ano que vem.
A previsão é de, que as mais

de 100 obras no trecho de 71,5
quilômetros sejam concluídas
até o final de 2015 e custem R$
955 milhões. Entre as mudan

ças a serem executadas está a

retirada dos canteiros centrais
e a substituição por barreiras de
concreto (New Jersey), como as

existentes na BR-I01.
O Dnit também optou em não

fazer a ponte de 1,9 quilômetros
sobre o Canal do Linguado, obra,
que está sendo analisada pelo Mi
nistério Público. Com isso, a pista
seguirá dupla de São Chico até à
BR-I0l e, ao chegar no trecho, fi-

.

cará simples.
O vice-presidente daAcijs (As

sociação Empresarial de Jaraguá
do Sul) para assuntos de Meio

Ambiente, Benyamin Parhan Fard,
acredita que o encontro foi posi
tivo. "Foi bastante esclarecedor.
Acredito que o projeto não irá
sofrer novas alterações e a expec
tativa é de que o cronograma seja
cumprido", opinou.

PIERO RAGAZZI

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Duplicação da BR-2.80 é reivindicada pelo Vale do Itapocu há 16 anos

"
Acredito que o projeto não
irá sofrer novas alterações
e a expectativa é de que o

cronograma seja cumprido.
BENVAMIN PARHAN fARD

"

licitação será
em três lotes

De acordo com o Dnit, a lici
tação será dividida em três lotes,
mas as obras serão executadas si
multaneamente:

LoteI: Porto de São Chico à
BR-101 (36 quilômetros), com in
vestimento de R$ 325milhões

Lote 2: Compreende o início
do contorno rodoviário.Vai da BR
IOl àWeg Química - fundos (13,1
quilômetros), coI)l investimento
de R$131 milhões

Lote 2.2: Compreende o trecho
restante do contorno rodoviário.
Vai daWeg Química - fundos até
Nereu Ramos (23,8 quilômetros),
totalizando R$ 498 milhões.

fAMíLIA E AMIGOS DÃO O ÚLTIMO ADEUS A IGÊ' NEVES EDUARDO MONTECINO

Comunidade perde incentivador
Na.madrugada de ontem, Ia

raguá do Sul perdeu um impor
tante cidadão. José Carlos Neves,
o 'Gê' como era conhecido, um
dos mais importantes colabora
dores dos Bombeiros Voluntá
rios, faleceu aos 64 anos.

Gê Neves estava internado no

hospital São José com problemas
no fígado emorreu de causas na
turais. A família não quis divul

gar mais detalhes. Ele foi velado
ria capela mortuária da Funerá
ria Leier, e na manhã de hoje se

gue para cremação em Balneário
Camboriú. O corpo será levado

por uma viatura e acompanhado

Cassuli Auditores In

dependentes 55., ins
crita no CNPJ sob o n°.

03.243.327/0001-82,
com sede à Rua Coronel

Procópio Gomes de Oli-
.

veira, 1.272, Centro, CEP
89.251-201, Jaraguá do

Sul - SC, faz informar a to
_

dos que foram extraviadas
as notas fiscais numeradas

de 001 a 250.

por amigos bombeiros.
Além de atuar como verea

dor durante muitos anos, Gê Ne
ves foi presidente do Legislativo
entre os anos de 1973 e 1975 e

também integrou a diretoria da

Acijs (Associação Empresarial)
na década dos anos 70. ACâmara
de Vereadores do município sus

pendeu a sessão de ontem, em

função damorte do ex-presiden
te. 'Gê' também fez dos Bombei
rosVoluntários de Jaraguá do Sul
sua segunda casa. Inicialmente
como bombeiro, a partir de 1968,
passando depois a ocupar fun

ções na diretoria e chegando à

: ;.::.:�;: ::.: r��.::.:.,�; ,:,#1 :,",,;:; I';" <,�:�, ,,:.;::,�,�:' ;" ',"

, <' .. ,j.-/ "10',.,,, '�I,"'.' II _ ...
.,f !! �. 'I

'Fio!.,'., ,".' -",,-, ':�/ ',''_''n. ',/" ''Iq"""" , I
,_·,··.·.IH.��,.., 01., j'''''�.1 .1,,/ !:......""

II""."�."",, ',,. ."' I.�.•... '�'.j!o,
•
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vice-presidência por nove man

datas e depois como presidente.
Atualmente, integrava o Conse
lho Fiscal da Corporação.

Giorgio Rodrigo Donini,
. presidente dos Bombeiros Vo-'
luntários, define "Gê" como a

essência do lema da corpora
ção. "Ele nos deixa importan
te exemplo de abnegação e de
envolvimento com as causas da
comunidade. Na vida pública,
como vereador, ou como em

presário e cidadão, sempre fez '

da conduta ética e do altruísmo
marcas que ficam na história de

Jaraguá do Sul", define.

Etapa regional de Jaraguá do Sul teve a apresentação de 12 projetos

Prêmio GNI/Fiesc escolhe
melhores ideias da indústria

JARAGUÁ DO SUL
O auditóriodo Sesi (Serviço

Social da Indústria) foi o palco
escolhido para a. apresentação
dos 12 trabalhos que concorre

ram na etapa regional do prêmio
CNI/Fiesc, ontem. Amostra, que
abriu espaço a projetos nas áre
as de inovação, produtividade e

melhorias, movimentou a insti

tuição durante todo o dia.
Realizàdo há uma década

pelo Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial), o

concurso serve como reconhe
cimento às práticas de compe-

Neves foi
vereador e um
dos maiores
incentivadores
dos Bombeiros

titividade e desenvolvimento
sustentável criadas no setor. Pa
ralelo à etapa jaraguaense, ele
ainda foi promovido nas cidades
de Chapecó, nesta quinta-feira, e

. acontece em Cricíúma, hoje.
Por enquanto, a fase estadual

inclui os planos saídos das em

presas Klabin Sacos Industriais, de
Lages, Embraco Compressores, de
Joinville, Embraco, de Itaiópolis,
Biochamm Caldeiras, de Agrolãn
dia, e Coteminas, de Blumenau.
Até o fechamento desta edição,
o selecionado jaraguaense ainda
não tinha sido divulgado.'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-

Cerca de trêsmil pessoas participaram de atividades no Parque de Eventos
JARAGUÁ DO SUL '

Quando a primavera chega,
o sol fíea mais forte e a vida
parece ganhar uma nova
atmosfera.

alvez tornados por este

sentimento, em um can

tinho de Iaraguá do Sul,
cerca de três mil idosos,

. . .

que mais pareciam cnanças, se

alegraram com a festa em home

nagem às flores e ao seu próprio
dia, celebrado em IOde outubro.
Ontem', eles começaram a chegar
ao Parque de Eventos na metade
da manhã, e foram logo,atraídos
pelo som damúsica que vinha dos

'

pavilhões externo e B.
Aos poucos, o estacionamento

era ocupado por ônibus de grupos
como o "Amigos Para Sempre",
"Babitonga", "Sênior" e outros 33

grupos de idosos de Jaraguá do
Sul. Na entrada, após os cumpri
mentos a velhos amigos, cada um
seguia para um canto: na masso

terapia quatro senhoras espera
vam a vez de receber uma massa

gem relaxante, sentadas próximas
àsmulheres que estavam.prestes a
ganhar tratamentos gratuitos para
os cabelos, unhas e uma cuidado
samaquiagem.

No palco da área externa, o

grupo de capoeira Muzenza pro
vocava exclamações e recebia os

aplausos daqueles que ocuparam

todas as cadeiras e anda ficaram
em pé nas laterais da plateia. Já
no pavilhão B, decorado com fai
xas brancas, amarelas e enfeites
de arabescos em todos os pilares,
a dupla Rudi &Willy interpreta
va clássicos da música sertaneja,
gaúcha e 'alemã. Com timidez, os
idosos que ainda não estavam na

fila do almoço se dirigiam à pista
dedança.

-

No começo da tarde, todo o es

forço e diversão renderam ainda

premiações que serão traduzidas
em uma diária em hotéis da região.
Após a análise de sete jurados, Ro�
milda Emmendoerfer e Werner
Siebert ganharam as faixas de reis
da festa. 'Icelda Borchardt subiu ao

p�co com Hubert Borchardt para

que pudessem receber o título de

príncipe e princesa. Já Elzira e Kurt

Hass, com o costumeiro sorriso no

rosto, forameleitos o casal simpatia.

NO EMBALO DA MÚSICA
Por volta das 11h, Isolde do

Nascimento - mais conhecida
como "Isolde do Rio Molha" - já
estava até um pouco suada de tan
to dançar. A saia bordô e a blusa
de detalhes brilhantes eram en

feitadas pela faixa de "Rainha do
Struddel 2010", que ela ganhou
na festa apenas um ano depois de
aprender a fazer a especiaria. "Vou
sempre a todas as festas, e já po
deria ter representado Iaraguá em
outros lugares. Para isso, só estou

"
É a primeira edição
que estamos fazendo '

nessa gestão. Deu
nervosismo, mas acho
que ficou tudo certo.

, GLACILDA SCHRAMM, DA
PREFEITURA

"
esperando alguém me dar ou aju
dar com o traje húngaro", afirma a

mulher de 58 anos.
Até o final do dia, cerca de três

, mil idosos prestigiaram as apresen
tações culturais, shows de música e

números dos corais formados pelos
próprios grupos. No rosto de uma

das funcionárias do Centro de Re
ferência do Idoso e organizadora
da festa, Glacilda Schramm, estava
claro que a satisfação dos convida
dos serviu para tranquilizar os orga
nizadores. "É a primeira edição que
estamos fazendo nessa gestão. Deu
nervosismo, mas acho que ficou
tudo certo".

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Durante todo o dia; os convidados se dlvldlram entre atrações musicais, um café beneficente e os-serviços de beleza promovidos pelos parceiros do evento
,

, '�. ',',',' .:' " ALÉM [)E SERViÇOS. EVENTO�ERÁ ATRAÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS
,

. _- ..
-.

.,,�.:.., _--'\-'� -.'.
.

Ação'Comunitária é promovida no Santo Antônio
Durante todo o ano, os cer-. mais pesado: a organização de' tandes, brinquedos e pelo menos cípação de alunos da Unerj para

ca de 100 voluntários do grupo. ' uma ação cornunitáría passou a mil crianças. sanar as dúvidas dos visitantes na

"Amigos em Ação", se dividem
"

fazer parte da agenda,do grupo. Entre as atividades programa- área do Díreíto.
ara fazer doações de roupas, Neste domingo, dia 26, os mo- das estão cortes de cabelo, apre- A intenção é encantar as crian
obertores e alimentos, ao mes- radores do bairro Santo Antônio sentações de clubes -de aeromo- ças com contação de histórias,

, ,o tempo em que coordenam e de localidades próximas terão a. delismo, escoteiros e canoagem; distribuição de pipoca, refrige
cursos gratuitos de música, pro- oportunidade de ver o resultado ' orientação nutricional, sobre o rante e outras guloseimas e ain
fissionalizantes e também uma do planejamento. Entre as 13h e meio ambiente, controle de nata- da uma apresentação especial da
éscolinha de futebol. Nos últi- 17h, a área externa da Escola,Mu-' .lid�de, DST (Doenças Sexualmen-. Escola de Circo. "Fizemos uma

mos dois meses" no entanto, o nicipal . Francisco
. Solornon será: -te Transmissíveis) e do Corpo de ação assim em 2002, mas foi mais

trabalho ficou um pouquinho transformada pela presença de es- .".Bombeiros e até mesmo a partí-: " ' aproveitada para as crianças. Ag0-

. .

ra preparamos COIsas para os pais
também, então estamos conside
rando esta a primeira Ação Social
dosAmigos emAção", conta o pre
sidente do grupo, José Oscar Tei
xeira Costa. Todos os serviços são

'gratuitos e abertos a toda popu
lação. Quem quiser conhecer um
pouco mais sobre o trabalho do

grupo pode visitar o site amigose-
. macaozülüwordpress.com.
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o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 24 de setembro de.201 o Geral 9

F

Badescviabiliza recursos à região
Jaraguá e Guaramirim firmam, convênios de R$ 15 milhões e R$ 4 milhões respectivamente

refeito Nilson Bylaardt fi
anciou R$ 4 milhões para

asfaltar ruas dos bairrosNova
...." sperança, Centro, Amizade

.,:
e Avaí, e também para revitalizar

alguns locais públicos e padronizar
calçadas. O cronograma de obras
ainda .será elaborado e deve ser

apresentado no mês de outubro.
,A Prefeitura de Guaramirim

terá 12 meses para começar a pa
gar o empréstimo. Contabilizando

,

os juros, o valor final fica em R$ 4,7
.mílhões a ser quitado em dois anos.
'Os trabalhos estão previstos para
.: iniciar em janeiro de 2011. "Guara

. mirim passará a ter aspectos mais
bonitos e se tomará uma das cida-
desmais belas da região", destaca. _ Daiana Constantino

JáemJaraguádo Sul, aPrefeitura daianac@ocorreiodopovo.com.br.

As Prefeituras de Jaraguá
do Sul e Guaramirim
assinaram ontem

, convênios com o Badesc
(Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina).

financiou R$ 15milhões. Segundo o
gerente de Planejamento, Avaliação
e Execução, Wolney João Buzzi, o

recurso será investido no Programa
Nosso Asfalto - pavimentação reali
zada em parceria entrea comunída
de e o governo municipal. Também
vão ser adquiridos equipamentos
para o setor de Obras, além de cons

trução de 'pontes e viadutos. "Os

projetos estão sendo finalizados e

assirnque tivermos a relação oficial,
as obras serão anunciadas", afirma.

Jaragu'á terá 12 meses

para começar a pagar
as 36 parcelas. Valor
com Juros alcança os

, R$19,4 milhões.

De acordo com o secretário da
Fazenda, José alivio Papp, os R$ 15
milhões podem ser pagos em 36

parcelas, co� 12 meses de carên
da. O valor do empréstimo com os

juros pode somar R$ 19,4 milhões .

Rua 28 de Agosto, de Guaramirim, será pavimentada com os recursos firmados em convênio com o 8adesc

Com o Proqrarna de Recuperação Fiscal - Refis 2010',
você pode quitar suas dívidas com o município sem juros
sobre o montante e ganhar 900/0 de desconto em multas.
E o saldo pode ser financiado em até 24 meses.

Mas, lembre-se, o prazo final é 10 de outubro.

Coloque em dia suas contas com a nossa cidade
e ajude a fazer uma Guaramirim 'ainda melhor.

GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc.gov.br
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Faça revisões em seu veículo regularmente.

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção SEMANA MALUCA STRASBOURG é uma componho dos Concessionários Strosbourg do dia 21 o 25 de Setembro ou enquanto durorem os estoques. Toda Unho Peugéot com
financiamento em até 60vezes com Primeira Parcelo paro Janeiro de 2011 - com entrado mínimo de 20% dovalor do bem - Nõo esta incluso nesta promoção os veículos utilitários do marca. As tabelas de financiamento estão
disponíveis nos Concessionárias. O preço anunciado o partir de RS 46.900,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex; 05 portos, ano/modelo.: 10/11, freiosABS, Airbag Duplo, ar condicionado, direção hidráulico,
vidros e travas elétricos, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido paro vendo à vista. O preço anunciado o partir de RS 32.900 é do modelo Peugeot 207 HB XR 1AL Flex, 03 portos, ano/modelo.: 10/11, pintura
sólido, frete incluso, preço público sugerido paro vendo à vista. O preço anunciado a partir de RS 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR lAL Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10/10, ar condicionado, direção hidróulico,
vidros e travos elétricos, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para vendo à visto e disponível no estoque da Peugeot do Brasil com previsão de chegada após o pedido de 15 dias. As condições acima poderão ser
alterados se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio e todos sujeitas à análise e aprovação de crédito, Estoque dos Concessionários Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB XR lAL Flex - 03
portos - 10111 - pintura sólida - frete incluso - 03 unidades. Peugeot 207 Passion XR lAL Flex - 10110 - pintura sólido - frete incluso - Estoque conforme disponíbilidade no Fábrica do Peugeot do Brasil. Peugeot 307 Sedan
Presence 1.6L Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência desta promoçõo de 21/09/2010 à 25/09/2010 ou enquanto durarem os estoques. Nõo cumulativo para outros promoções. Para mais informações sobre preços e condições
especiais, consulte o Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue paro 0800-7032424.I PEUGEOT

ASSISTANCE

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajoi (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (�7) 3522-0686

PEUGEOT
Sábado das 9h às 17hDe Segunda a Sexta das ah às 19h - Neste - www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTION
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Prefeitura anunciaa
pro mação da festa
Bandas alemãs serão a grande atração da 22a Schützenfest
JARAGUÁ DO SUL

Música típica, gastronomia
diversificada, competições .

de tiro e os tradicionais
desfiles nas ruas.

sso é o que o público vai encon
trar em Iaraguá do Sul entre os

dias 7 e 12 de outubro quando
a 22a edição da Schützenfest

transformará a cidade em um pe
dacinho da Alemanha no Brasil. A

programação da festa foi apresen
tada para a imprensa. na manhã de

ontem, durante entrevista coletiva
na Prefeitura. O orçamento previsto
é de R$ 700 mil.

Neste sábado, dia 25, o clima

germânico já começa a imperar na
cidade, quando está programado o

desfile de lançamento, que tem iní
cio às 10h, com saída em frente ao

Centro Histórico. Já o tradicional.
desfile das sociedades está agenda
do para o dia 10 de outubro, na rua
WalterMarquardt.

Os portões do Parque de Eventos
se abrem para o público oficialmente
às 20h do dia 7, quinta-feira, com en

trada gratuita. Entre as bandas con
firmadas para subir ao palco da Festa
dos Atiradores estão Cavalinho, Lino
e Orquestra, Manchester, Vox 3, Tre
ml, Os Montanari e Montreal (veja
quadro).

Os organizadores garantem que
neste ano será a música típica alemã
que dará ritmo à folia, que também
contará com gastronomia diversi
ficada, apresentações folclóridas e

competições de tiro. "Serão seis dias
de festa, dois pavilhões e não vai fal
tar boamúsica. Temos que resgatar a
imagem e o nome da Schützenfest e
para isso dependemos do público",
comenta o presidente da Comissão
Central Organizadora, Alcides. Pava
nello. Segundo ele, a expectativa é de

que um total de 30 mil pessoas pas
sem pelo Parque de Eventos.

Somente no dia 12, feriado dedi
cado às crianças, a expectativa é de
reunir um público de cinco mil pes
soas. A tarde das crianças, que será
realizada em parceria com o Sesc,
acontece das l4h às 17. Já no dia 11,
no mesmo horário a festa terá como

público-alvo os idosos, com .apre
sentação da Banda SóVirtude.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

Comissão apresentou programação, ontem, durante coletiva de imprensa

Evento é
diwlgado
na região

Blumenau e Joinville.
Uma empresa será selecionada

através de licitação para ficar res

ponsável pela comercialização dos
camarotes que devem custar entre

R$ 1,3 mil e 2 mil.
Já os ingressos devem ser vendi

dos com valores entre R$ 5 e R$ 10.
Além do dia 7, nos dias 10 e 12, po
rém somente até às l8h, a entrada é

grátis. Estudantes e pessoas acima
de .60 anos pagam meia entrada e

pessoas com traje típico alemão es

tão isentos de ingresso.

-

A divulgação da Schützenfest é
feita através de folders, outdoors,
busdoors, camisetas, placas em jar
dins, anúnicos em rádios e jornais.
O nome da festa está sendo levado
para as cinco cidades da região e

também para municípios vizinhos
como Pomerode, São Bento do Sul,

Geral 11

I: I�{� d·lEt �V:1#tf!h'ríbl'� .' Sábâdo .' 1Oh�tas;,
.

� ,De::s.till.1 de hançarnerl!O d� SúhQtteúfeSl20i O corn íl'lstalaç,ão do.
SchlJtlembaunH�oncentíaçã(} no Centro Histor ico com destino à

Praça Ange!o Piazera,
.

f�.� rlf: cPlltubt"1l I> Domingo • 10horas
,

Desfile das Sociedades na Rua Walter Marquardt.

f·���ules de busca� de reis e rai.ahas dur,anle a testa
,

... ,

'I,
�

IDes.We,do Bierwagem pelas ruas.dá cidade.

"

,oras I
.

"

" .

ra ofi,dal çom PternJ,aqao daifflal�stddes dO;,tlro das
i .

� I ,
. ,

•. I '�I

ci�dades e escolha da Rainha da Festa.
22horJs '

'ijanda Bavária

. .

.'
'I,

'

ij11i. ;':1' I'
"

04 ,de 'outubro, • Sexta·feira" .

Pavilhão ".p/'
20heras Banda Cavallnh'o
•

__

'#i

23horas Uno e Orquestra
"Otbnra Banda Vox 3 .

,
'/;,

.

,i Pavilhão ,"8"

�!2p�f>raS fecos Band
.�'f,,22htm�s Banda Gruzetro

�fJ

, Dia 'Bt de OIJ1ubto • Sátiado
PavHhão "A"

�.11h30mjn Carmen ,Alice (Hesta�rante 1lptco)
51101a,$ Banda TaIs Soam (Caf� Colonial)

nda Manchester
nda:Vox 3

1;, •. ,I" '/t,
;/

da,:do' Barril.
" I

Pavilh�Q .IB1;;
2Gbo

.

,'�UTôa Verde Va I,e '

'22horaJ:Banda Alma Germânica
�.' . ..,,,. ,.

. ,...
':>r I

.

,

Dia 1'.4:i'.outubm ·'·Segunda..feira
Pavilhão.-I:À"

"

20hora$ Banda Choppâp;
. 22bora�j8�n�a payallnho
·,,�4�q.r
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Universo TPM·

Elijane'Jung
BISCOITO
DA SORTE

Não pule as pedras
do caminho.

EGA!ABANDONA
.

Essa mania de achar que nada'
vai dar certo, que nada está bom.
Abandona junto essa ideia de se; '.'
acharinfurior aos outros, olhe- ������������������������

se no espelho e reconheça-se
como maravilhosa. Olhe suas

ações e identifique-se com o

bem. Dê espaço para seus sonhos,
seus projetos, e identifique-os
como possíveis e notáveis. Aban
dona esse pessimismo, meu bem!

Macaquinhos me mordam!
...... e eles não chegaram a marcar, os verões

..... anteriores, desta vez, eles prometem! Os

macaquinhos' serão a grande tendência da
_.. estação, nos mais variados estilos, cortes e

tecidos. Por serem curtos, a dica é usá-los mais lar

guinhas para não correr o risco de vulgarizar. Com
alças ou tomara-que-caia, com botões, com es

tampas étnicas ou mais delicadas, a peça combina

perfeitamente com o calor e, quando combinamos
com o calçado certo,' fica mesmo um espetáculo.
Para quem está-com o corpo em dia, 'que tal liberar
geral? As' que estão um pouquinho acima do peso
devem ficar atentas aos modelos, comprimento
e caimento dos tecidos, para que se consiga apa
rentar menos, onde se tem mais, usando sempre o

bom senso. '

.

Dia sem carro .

_...

Os servidores da SDR, Anderson Luiz Raímundí e Ivonete Ruda,
venceram um sorteio e ganharam cestas de frutas por aderirem ao

DiaMundial Sem Carro. Mais de vinte funcionários do órgão optaram
por ir ao trabalho na-última quarta - feira, dia 22, a pé, de bicicleta,
ônibus ou de carona. Amulherada deixou carros e salto alto em casa

para contribuir com a diminuição de poluição nas ruas e ainda apro
veitou para se exercitar um pouquinho!

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, meu marido já me traiu seis vezes

e sempre que eu descobria, ele chorava, pedia
perdão e eu relevava. Não quero me separar por
causa do nosso filho. Mas preciso de umas dicas

para fazê-lo parar de procurar outras mulheres.
Parece que ele está cego em relação ao nosso

casamento. Como fazê-lo enxergar o mal que
está causando a nossa família?

R: Você conseguiu perdoar o sujeito seis ve
zes? Você é uma santa, mulher! Você acha que
ele está cego? Eu acho que ele está feliz da vida. ,

Vocês têm um filho que vai crescer em meio a

traições e acha que ele será diferente quando
tiver sua esposa? Sinceramente, eu sei bem o

que você não precisa: aturar um homem canalha

que esquece da família. Sai dessa vida!

DIVÃ COM ATRICIA NAVA

EU SOU: sou forte e fraca, generosa e egoísta, angustiada e

perigosa, infantil e astuta, aflita e serena, inconstante e persis
tente, sensata e corajosa, como toda mulher é. NAMINHA BOLSA
NÃO FALTA: tem de tudo, de celular a remédios. QUERIA QUE O
MUNDO FOSSE: o mundo é perfeito, tudo está no seu lugar, as es-
colhas talvez nem tanto.

.

DESEJO MAIS SECRE-
TO: não é secreto, mas
antes de morrer quero
viver um amor terno e

eterno. NÃO VIVO SEM:
meus verdadeiros ami

gos. APLAUSOS PARA:

Ajapra , que luta por
uma causa nobre, sem

muitos recursos. VAIAS
PARA: o holocausto.
DESNECESSÁRIO: bri
gas e intrigas. UM FIL
ME: Um sonho possível.
UM ENDEREÇOVIRTU
AL: Google, o que seria
de nós pobres mortais
sem o Google. UM LU
GAR PARA COMER: Ma
dalena O QUE BEBER: Smirnoff com schweppes citrus. O QUE
FALTA NOS HOMENS: em alguns não falta nada, mas em mui
tos falta hombridade. O QUE SOBRA NAS MULHERES: lágrimas,
como as mulheres choram. UM SONHO DE CONSUMO: conhecer .

a Europa. UMA DIVA: Madonna, ela é o 'máximo. NA TPM EU: en-
.

louqueço. A FÓRMULA DO AMOR: tolerância ajuda muito.
, I' ..

�

TRICOTANDO
• A tia do meu filho não
entende nada de internet,
nem está no il... Qu:�,eja, :

não y,ái let' gma::'
Quando mêu . .dísse
que não passaria as férias
com ela, porque ela é muito

brigona, ela disse que já
estava curada da tireóide.Ah
essa tireóide, mal de todos os

,
,

rabugentos!
�.' � "

'

"

fi Illil

verdadeiro teste ao cora�ãb
" dos Ihdívíduos. Por falar

.

.,A.tÍlanhã é o Dia do Trânsito
no Brasil. Esse que nos
enfurece, nos atrasa e nos

deixa de cabelos brancos. Um

Numa boa gargalhada. Está cientificamente comprovado que rir
faz bem à saúde. Dentre os "milagres" do riso está o alívio das tensões
e das dores, a diminuição da pressão arterial, o auxílio à memória e o

aumento na quantidade de oxigênio captada pelos pulmões. E mes

mo que você duvide de tudo isso aí, rir ainda te deixa mais bonita e

isso ninguém questiona. Se joga num riso gostoso, amiga!
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista

CarlosHenrique
Schroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

o Islã que não conhecemos
...... ual o nível de conhecimento da popula

ção norte-americana das ideias e cren

ças dos muçulmanos? Segundo pesqui
......, sas, não muito alto. Não surpreende o

fato de que a maioria dos norte-americanos

(68%) admita ter algum preconceito com rela

ção aos muçulmanos; um em cada cinco afir
ma mesmo ter "uni forte" preconceito. Essa
ignorância pública fragiliza a democracia.

O sentimento antimuçulmano alimenta a

desinformação e é alimenta
do por ela - desinformação
que é destemida pelas evidên
cias. Em 2001, a empresa de

pesquisas Gallup deu inicio à
.maior e mais ampla pesqui
sa do gênero, tendo passado
mais de 'seis anos colhendo
opiniões de uma população
representando mais de 90% demuçulmanos do '

mundo. Os resultados mostram que, na maior

parte, as ideias convencionais sobre os muçul
manos são falsas. Por exemplo, de acordo com

a pesquisa Gallup, 72% dos norte-americanos
,acreditam que lia maioria dos que vivem em

países muçulmanos não querem quehomens e

mulheres tenham direito iguais". E, no entanto,
os muçulmanos mesmo em algumas das socie
dades mais conservadoras, contrariam esse jul
gamento: 73% dos sauditas, 89% dos íranianôs e
94% dos indonésios acham que homens e mu

lheres devem ter os mesmos direito legais.

E quanto às simpatias muçulmanas pelo
terrorismo?

Muitos acusam o islamismo de encorajar a
violência, mais do que qualquer outra religião.
Contudo, estudos mostram que os muçulma
nos, tanto quanto os norte-americanos, con
denam os ataques contra civis. De acordo com
pesquisas, para 6% da população norte-ame

ricana, ataques cujo alvo são civis são com

pletamente justificados. NaArábia Saudita, 4%
pensam da mesma maneira.
No Líbano e no Irã, 2%. S�
muitos muçulmanos real
mente receiam o terrorismo,
por que ele continua a flores
cer em terras muçulmanas?
O que os resultados da pes
quisa indicaram é que o ter

rorismo seja igual a qualquer
outro crime violento. Crimes violentos ocorrem
também em cidades do primeiro mundo, mas
não São uma indicação de que haja aceitação
geral do assassinato ou da agressão. Da mesma
maneira, a violência terrorista persistente não
é prova de que os muçulmanos a tolerem. Na
verdade, eles são suas primeiras vítimas.

Em vez de permitir que extremistas de
ambos os lados imponham de que maneira
discutir o Islã e o Ocidente, precisamos ou
vir atentamente a vozdas pessoas comuns.
Nossa vitória na luta do dia a dia também

depende disso!

LANÇAMENTOS
.

' ,

;,

lutando pelos ideais

AXuxaé
muito dócil
e adora

crianças. Mas
ela precisa de
um lar. Quem
quiser adotá
Ia, entrar em
contato com a'
Marilsa, pelo
telefone (47)
9187-9500.

CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

NOVELAS

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Resident Evil 4 (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h30 -

todos os dias) (13h30 - qua, sab, dom)

• Cine Breithaupt 2
• Karatê Kid (Leg) (14h.20'_ todos os dias)
• Nosso Lar (Dub) (17h, 19h, 21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Par Perfeito (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h
- todos os dias) (13h30 - qua, sab, dom)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil 4 (Leg) (13h45, 16h, 18h30, 21h
- todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h45
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
· ° Último Exorcismo (teg) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Wall Street 2 (l.eg) (13h40, 16h20, 19h, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 2
• Amor à Distância (Leg) (13h30, 15h40
- todos os dias)
• Coincidências do Amor (teg) (17h50, 20h, 22hl0

.

- todos os dias)

• Cine Garten 3
• Gente Grande (Leg) (14h30, 17h, 19h15, 21h30

ESCRITO NAS ESTRELAS
A emissora não divulgou o último capítulo da

novela.

TI TI TI
Clotilde descobre que Rosário levou um estranho

ao ateliê e exige que ela conte para Jacques. Suzana
entrevista Victor Valentim e tenta resistir a seu charme.
Thaísa é assediada por Marcão e Lipe a defende. Victor

Valentirp beija Suzana. Suzana desperta ao lado de
Ariclenes e foge. Camila pede para Luisa acompa
nhar Edgar na prova do terno de casamento. Francis
convida Desirée para ser capa da Moda Brasil. Ar
mandinho decide entregar o colar de Dona Mocinha

para Desirée. Edgar fica nervoso ao experimentar
o temo do casamento. Ariclenes entrega o croqui do'
vestido de Cecilia para Marta e pede que seja a sua
prioridade. Jaqueline exige que Jacques peça perdão a

Clotilde e a readmita. Jorgito marca um encontro com

Desiree, mas Armandinho aparece. Jacques procura
Clotilde e suplica que ela volte a trabalhar com ele. Val

quíria aparece na casa de Luti e é recebida por Aricle
nes. Edgar beija-Marcela e Luisa flagra os dois juntos.

PASSIONE
Bete reluta em acreditar que Saulo possa ter

roubado a própria empresa. Gerson não aceita a

proposta de Saulo. Berilo confessa a Jackie que está

penalizado com a situação de Clô. Totó consola Ada

mo, que sofre por causa de Francesca. Gerson conta

para Bete sobre a proposta de Saulo e as humilha

ções de Melina contra Diana. Mauro entrega os ba
lancetes da empresa para o auditor de Cavarzere.

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Resident Evil4 (Leg) (14hl0, 16h30, 18h45,'
21hl0 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h20, 16h50, 19h20, 21h50

- todos os dias)

• Cine Garten 6
,

· ° Último Exorcismo (l.eg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
· ° Último Exorcismo (Leg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Gente Grande (Leg) (14h30, 17h, 19h15, 2'lh30

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Amor à Distância (l.eg) (18h50, 21h .

- todos os dias)
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16hl0 - todos os dias).

• Cine Neumarkt 4
• Resident Evil 4 (Leg) (15h, 17h15, 19h30, 21h45

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (14hl0, 16h40, 19h20, 21h50

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Wall Street 2 (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

Kelly incentiva Fátima a lutar para ficar com Sinval.
Lorena destrata Stela. Fátima chega com Agnello,
Kelly e Alfredo no velódromo. Boca ameaça Danilo.
Mônica manda os seguranças tirarem Fátima do
velódromo e as duas se desentendem. Teima avisa

para Lorena que Stela foi embora e a estudante avis
ta Agnello. Sinval procura por Fátima. Totó pensa em

Felícia e a procura. Adamo se preocupa com Agnello
ao saber que ele esteve- com Stela. Antero pensa
em levar Benedetto para trabalhar como jardineiro
em sua casa. Brígida vai ao quarto de Diógenes e

fica nervosa ao se deparar com- Antero. Fortunato
apresenta Mimi e Benedetto a Candê. Berilo visita

Agostina. Fred ouve Mauro acusando Saulo de estar

roubando a metalúrgica. Totó leva Felícia para jantar
na cantina onde Clara trabalha.

RIBEIRÃO DO TEMPO
lflian fica irritada ao ouvir Beatriz e Larissa con

versando sobre o jantar que vão oferecer para Ar
minda. Beatriz confessa à irmã que anda com maus

pressentimentos. Flores pede para Sereno ir embo

ra, pois Nicolau vai visitá-lo a qualquer momento. O
. professor explica que o senador é seu aliado, mas
ressalta que algum dia ele vai se tornar uma pedra
no caminho. ·Beatriz diz a Larissa que anda preocu
.oada porque está desconfiando de que Nicolau es

teja envolvido com a sabotagem do avião de Silvio,
afinal isso é propício para os planos dele. Arminda
diz a Diana que ela terá que obedecer algumas re

gras e a manda ir para o banho. Arminda apresenta
Diana a Teixeira. Guilherme fala para Ellen que.está
feliz por saber que Diana saiu da casa 'de internação.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Convém se exercitar um pouco mais

neste dia, de preferência ao ar livre.

Não faltará força para arriscar e tomar de

cisões hoje. Na vida a dois, a iniciativa deve

partir de você. O dia está favorável para ouvir

a voz da sua intuição.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Sua coragem e ousadia não são apa
rerites e, justamente por isso, poderá

surpreender. Possíveis dores de cabeça
podem perturbar sua saúde. Cuidado com as ten

tações de um romance secreto. Experimente um

novo jeito de se vestir ou um novo corte de cabelo.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Você poderá mostrar maior esponta-

neidade hoje. A Lua ariana traz mais

coragem para enfrentar as situações que nor

malmente teria receio. No romance, o compa

nheirismo será total! Dar abertura para novos

aprendizados fará você exercitar o desapego.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)

\Kn�.N) Você estará mais animado e indepen
dente agora, tenha cuidado somente

com a impulsividade. O clima é muito promissor

para conquistas amorosas, mas cuidado para

não se irritar à toa. Observe bem suas emoções
I e não deixe que elas falem muito alto.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
A Lua Cheia ilumina a Casa da Fé,
por isso siga as suas convicções

sem pestanejar. Vai se sentir mais se

guro, confiante e otimista. No campo afetivo, o

clima será de entusiasmo. Você poderá mos

trar aquele bom humor há tempos escondido.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)

i'
A Lua transita na Casa das Transfor

mações, cuja energia podem mudar

radicalmente o seu comportamento
habitual. Encare os problemas com calma e

coragem, inclusive, os ·afetivos. Cuidar do pró
prio bem-estar é gratificante.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Não tenha receio de se atirar de ca

beça em novos projetos, principal-
mente se trabalha em equipe. Tudo

indica que a sua motivação pode estar ligada
aos colegas. Se você souber usar os bons flui

dos vai conseguir dar um impulso significativo
nos seus planos.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Bom dia para se dedicar ao trabalho

de rotina, mas não perca á chance de

descarregar as energias acumuladas

através de um esporte. A dois, convém controlar

a sua impulsividade. Não se esqueça: os proble
mas sempre trazem aprendizado.

eSAGITÁRIO
•

(22/11 a 21/12)
Não perca a oportunidade de se dedi

,

car a uma atividade que traga satisfa

ção ao seu cotidiano. No amor, é tempo de tomar

atitudes mais ousadas, que o seu lado atrevido

tanto deseja. Só não exija das pessoas uma con

duta que não faz parte da natureza delas.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O Sol indica que é hora de lutar por
seus projetos mais ambiciosos. Na

conquista, aproveite para aumentar

sua popularidade. Torne o local de trabalho

um ambiente aconchegante, mas cuidado

para não ser mal-interpretado.

AQUÁRIO
'''''"'''''=,

(21/1 a 18/2)
Sua expressão verbal vai estar

mais criativa e bem-humorada, bom

dia para expor suas vontades. O Sol

transita pela Casa da Fé, sinal de que poderá
renovar suas esperanças no amor. O convívio

com amigos e família está favorecido hoje.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Tudo indica que terá maior percepção
do valor das coisas e do seu próprio

valor. Portando-se de forma leal e nobre,
você atrairá a generosidade, seja em nível mate
rial ou afetivo. Vai encontrar na tamílla o apoio

que vem buscando para suas emoções.
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Lady Gaga terá
que engordar

Depois dos boatos de que sofre de algum trans

torno alimentício, segundo o site Netjoven, a canto

ra Lady Gaga vai ter que engordar. A gravadora da

artista, a tnterscope, pediu à estrela que aumentas

se seu peso depois dela ter registrado uma série de

problemas cardíacos. Como se sabe, Gaga sofreu

alguns colapsos recentes no palco, preocupando a

companhia discográfica.

Atriz rai desfilar
.. de Cleópatra

A Vila Isabel promete levar para a 'aveni

da muitos artistas em 2011. Mayana Mou

ra, a Melina de' "Passione", já acertou sua

participação na escola. Ela interpretará Cle-.

ópatra no desfile sobre cabelos. Para quem

não sabe, a rainha do Egito era careca. Ou-

tra curiosidade da Vila ,é, que todos QS seus
.

3.800 componentes .virão de peruca .. Para
, ,'" .

' .' ", "', , "
' ',li' I�;"!

isso foi contratada a peruqueíra do Teatro

Municipal, pivina Lujan So'ares.

Eliana pretende
engravidar lego

A apresentadora Eliana disse que apesar de ter

muitos projetos pessoais para realizar, ela dará prio
ridade a um: ter um filho com o empresária João

Marcelo Bôscoli, com quem retomou o namoro re

centemente. "Não sei se é para breve, mas já es

tamos treinando. É a melhor parte, né? Mas temos

que esperar o sonho se concretizar", disse.

DIV1RTA-SE

Professor
Irritado com a bagunça de seus alunos, o pro

fessor lançou um desafío.
- Aquele que se julgar burro, façao favor de ficar

,

em pé. Todo mundo continuou sentado. Alguns
minutos depois, Joãozinho se levanta.

- Quer dizer que você se julga burro? - Perguntou
o professor, indignado.

- Bem, para dizer a verdade, não! Mas fiquei
com pena de ver o senhor aí, em pé sozinho!'

luan
vai gravar
novo DVD

Luan Santana acabou de divul

gar que vai gravar o segundo DVD

de sua carreira no HSBC Arena,
no Rio. O show deve acontecer

no dia 11 de dezembro com as

presenças de Ivete Sangalo e

Zezé Di Camargo e Luciano. "Via

jamos o país inteiro e eu sei que
onde quer que seja a farmlia San

tana vai estar presente! Preparem
se porque este vai ser o projeto da
minha vida e acredito que da vidà

de vocês também", escreveu o

cantor no Twitter.

Claudia Leitte quer
ter mais um filho

Claudia Leitte já planeja a gravação de seu próximo DVD até o segundo se-

, mestre e, em seguida, a produção de outro filho. "Estamos fazendo a cotação

para ver quanto vamos gastar, mas não importa onde for, sei que todos os meus

fãs estarão lá. Será ainda maior que o DVD que gravei em Copacabana, com 700

mil pessoas. E, no segundo semestre, quero engravidar", contou ela.

Juliana Paes
está emotiva

Entrando na reta final da gravidez de seu pri
meiro filho, Pedro, Juliana Paes conta que tem

mania de ficar alisando toda hora a 'barriga e

que recentemente está muito emotiva: "Apesar
de estar ótima, não é sempre que me sinto lin

da. Às vezes, fico meio esquisitinha. Estou muito

emotiva, sensível mesmo. Adoro ficar alisando a

minha barriga, pensando ... Meu segredo para as
mulheres é passar muito creme e relaxar".

SUDOKU

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

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

quadrado de 3x3.

ANIVERSARIANTES, ,H

" , ����ar J. Pomiâ�owsiki
'

Il\ltair Giese ,:, "'"
.

Alzira M. Wolf
Ambrosio L. 8ecker

I 'Ahâerson t da'Silva' '

, .Arti Diesentb.al�!r:
Beatriz Felisblrio
Celesib' Zanghelinl
0avid Michalak '

Dianês Martins
Djohátan Sebastian

, Eduardo trnpea ' "' '

Eliane 8. Raduenz
Evanderson da S. Santos
Flávio R. Henn
Gilmar C. Franceschi
Gilmar Wagner
Guilherme A. Delani
lisa Richter
Irondina L. Bortollni
Juna S. Furlani
Julieta J. da Silva,
Luiz Karsten

Luzia Wischral
Maria E. Arno Sgulssardt w
Max Jensen
Nivaldo A. Freiberger
Odair 8eltoni ' )

Renan Odirlei dos Santos
Salatiei F. dê OÜveira " '", ,

Susana E. OlsKa'
Terezi,(Iha Debatim

"�
. I

"
.

. 1M, ,�,

Vivian P. Manske
,

"Yasl1'Yjri Anacleto "r
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Moa Gonçalves
Gente do bem

la é gente boa, transmite bom humor e exibe alto astral jovial.
O seu jeitinho simples lhe atribui uma aura que impõe nas suas

afirmações verdade, credibilidade e prudência. A artista plástica
__e londrinense'IâniaCotrim, conquistou com vagar e consistência
o sucesso que hoje desfruta. A perseverança, ética e convicção, talvez,
sejam os principais componentes da sua carreira bem sucedida. É Ami
ga sincera,' gosta de viajar, guarda com carinho Nova Iorque, mas acha

Iaraguá inigualável. Assim como brilha os olhos de emoção ao ver o su

cesso da sua filha Paulinha, quemora naTerra do Tio Sam.

Joana Schmídt Uber, sócia da
Mery Decorações, no domingo
(26) festeja ao lado dos amigos
a idade nova. Mil vivas!

NAS RODAS
• Maria Paula Neves depois de
estudar bastante, vai passear e
passar uns dias relaxando em
Criciúma, na companhia dos pais.
• Hoje a noite, o diretor da Rádio
Amizade, em Corupá, Celso
Luiz Nagel será hostes durante
o tradicional encontros dos

"quintaferinos", no GT Society,
em comemoração a idade nova,
ocorrida no dia 22.

• Ontem, o empresário Nicácio
Gonçalves, da Gonçalves
Contabilidade foi conferir o que
o bar do Sérgio tem de especial.
• Embora que tardiamente, não
poderíamos deixar de registrar,
hoje, o níver da amiga Débora,
também esposa do radialista

Junqueira Ir., comemorado
ontem. Mil vivas!

Dica de hoje
Curtir a Zum Schlauch. Hoje

é dia de brindar com champanhe
e mulheres bonitas ao som do DJ
Chris Gilzen. Boa pedida!

'v r a
•

Ina
Hoje, aminha querida e futu

rá titia Irondina Lescovitz, certa
mente será a aniversariante mais

festejada e vai adorar saber que
foi lembrada. Alô, alô ... Esquenta
a chapa, que uma turma avisou

que vai invadir a sua casa. Quem
manda ser querida!

Onde comer
bem em Jaraguá
Na Pizzaria Domini, na praça

do Super Angeloni. Agora com

pratos brasileiros e italianos.

alada
Domingo (26), com saída

às 10 horas da manhã, na Pra

ça Ângelo Piazera, acontece a 2°

Pedalada Famosa Beneficente.
O trajeto será pelas ruas da ci
dade. Na volta do passeio, terá
distribuição de mudas de árvores
frutiferas e vários prêmios. Mas
para participar do sorteiro, leve
um litro de leite Longa Vida. Na
ocasião, acontecerá também um

show de dança com Detonaxé e

um pagode com o Grupo Levan
do Um Lera. Participe! Saúde,
confraternização e alegria.

Buxixo
Sabe aquela loira sarada, que

cuida do corpo com caminha
das e academia, é esperta e se

faz do tipo reservada? Pois ,é, a

moça está de" casinho" com um

coroa caixa alta e está fazendo
um pézinho de meia ... Já ganhou
uma poupancinha razoável e

uma viagem para o exterior. O
lave do affair está em "segredo", o
"big shot" prefere ficar, assim, na
moita. Em Jaraguá, tudo se sabe.

Patrícia Cerutti,
nos corredores
da Zum Schlauch,
quartá-feira (22)

"
Tudo é bom quando

acaba bem.
SHAKESPEARE

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Ricardo
Mõller, da Menegotti Industrial
Metalúrgica. Ele é outro amigo
que acompanha a coluna todos

os dias. Valeu mesmo!

Puro boato
Os comentários registradosz

.

� na minha coluna de terça-feira
� (21), na qual o empresário Iur

Ginástica e moda 8 gem -loesting, O Igue, estaria de
Av. Mal. Deodoro da Fonseca ii:
819-cen1to-JaragtiádoSuI � namorico com a professora Dei-

�
se Ribeiro, não passou de uma

fofoca demal gosto. Eles são sim
plesmente bons amigos e mais'
nada. Ta falado!?

• As vezes aeixo de postar
fatOs 'que çijgumas pessoas
me pedematravés de e-mail.
Entendo quedevem ficar
chateadas. Mas juro que não

. é descriminação e nem falta
de vontade. O problema é que
são muitas. Sorcy!

.� ! I nA" ;Jff;. '<
',I mVIR

,

vai ser ináu ,Fada no dia
de outubro, e no dia 5 será o

coquetel. E não no dia 30 de
setembro como comentei na
coluna de ontem. Falha nossa!

luto
Iaraguá está enlutada, uma família mergulhada em profunda: triste

za com o falecimento do empresário José Carlos Neves, o Gê. Um gran
de amigo, um homem humanitário, esposo e pai exemplar. Deixou um
vazio em nossa sociedade. Na sua nova morada, rolavam lágrimas dos
rostos de quem foi homenageá-lo. Participamos da dor de sua partida.
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Alunos pintam faixa de pedestres
Falta de sinalização perto da escola José Pasqualini foi tema da campanha de trânsito
CORUPÁ

Uma área escolar sem
sinalização virou tema
.da Semana Nacional de
Trânsito em Corupá.

Para
os alunos da escola

municipal José Pasquali
ni, a ruaWernerWeber, no
bairro João Tozini, é uma

passagem bastante perigosa. Des
te modo, o problema da ausência
de placas de redutores de velocí
dade e faixas de pedestres acabou
como tema central da campanha
de trânsito. Em protesto, estudan
tes das turmas da terceira, quarta
e quinta séries pararam o tráfego
ontem nos térniinos das aulas.

O estudante Ivan Millnitz, 10

anos, por exemplo, aprendeu uma
lição importante: "Não podemos
atravessar a rua fora da faixa de

pedestres e não podemos andar
no meio da rua". Com o projeto
intitulado "Orientando a saída e a

entrada escolar", os alunos pinta
ram duas faixas de pedestres em

frente à unidade de ensino.
Eles também mostraram car-

tazes e coletes com mensagens
alusivas à segurança no trânsito.
"Trabalhamos a conscientização
com todos os alunos da escola,
mas o foco foi sobre os perigos no
trânsito principalmente na saída
e entrada das aulas", enfatiza uma
das professoras coordenadoras do
projeto Gabriela Lorenzão.

Segundo a coordenadora pe
dagógica TerciaMillnitz Demathe,
a escola está localizàda em uma

região bastante movimentada.
Além dos ônibus escolares, carros
e motocicletas circulam pela loca
lidade. Portanto, a direção da uni
dade de ensino solicitou a Secre
taria de Obras da Prefeitura apoio
para improvisar faixa de pedestres
commaterial branco na estrada.

Mas a ideia ainda, de acordo
com a educadora Mônica Seidel,
é fazer com que os alunos pintem
uma faixa de pedestres na rua pa
ralela commaterial fornecido pela
Prefeitura. "Assim os alunos leva
rão a lição sobre a importância das

sinalizações de trânsito para ou

tras pessoas", destaca.
• Daiana Constantino'
daianac@ocorreiodopovo.com.br

"'GOa
DO

11tAIIana
r

" Não podemos atravessar a rua
fora da faixa de pedestres e não
podemos andar no.meio da rua. , ,ALUNO IVANMILLNITZ

,

.

.

,

RuaWernerWeber é
considerada perigosa

pelos alunos por causa do
movimento intenso
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Salário cresce e
.

bate novo recorde
Taxa de desemprego é amenor da história, aponta IBGE
o rendimento real médio
dos trabalhadores ficou em

R$ 1.472,10 em agosto.
/'

........ maior desde o início da
série· histórica do Institu
to Brasileiro de Geografia e

......statística QBGE), segundo
pesquisa mensal divulgada pelo ór

gão ontem. O recorde anterior, con
forme informou o órgão, foi registra
do no mês anterior, julho, quando o

salário médio ficara em R$ 1.451,91.
Na comparação mensal, com

julho, o rendimento médio subiu
i,4%. Já sobre agosto do ano passa-

do, o aumento foimaior, de 5,5%.
Nas seis regiões pesquisadas

pelo IBGE, na comparação com o

mês anterior, o rendimento mé
dio real dos trabalhadores cres

ceu em Recife (4,4%), Salvador
(3,3%), Rio de Janeiro (2,5%) e em
São Paulo e Porto Alegre (0,7%).
Em Belo Horizonte, os salários fi
caram estáveis em agosto.

Já em relação a agosto do ano

passado, todas as regiões tiveram
alta, liderada por Recife (17,5%). Em
seguida, aparecem Salvador (7,7%),
Belo Horizonte (6,6%), Rio de Janei
ro (5,7%), São Paulo (3,8%) e Porto

Alegre (6,4%).

Desemprego recua para 6,7%
A taxa de desemprego média no pesquisadas, o desemprego ficou

Brasil em agosto foi de 6,7%, desace- estável em agosto, na comparação
lerando frente aos 6,9% registrados com julho. No entanto, na compa
em julho, segundo o IBGE. O índice ração com omesmo período do ano
é o menor registrado na série histó- passado, a taxa recuou em Recife
rica, iniciada emmarço de 2002. Na (1,9 ponto percentual), Belo Hori

'Comparação com agosto de 2009, zonte, e São Paulo (2,3 pontos per
houve queda de 1,4 ponto percen- centuais, ambos) Porto Alegre (0,8
tual - a taxa havia ficado em 8,1% ponto percentual). EmSalvador e no
naquele mês. Em todas as regiões Rio de Janeiro, não houvemudança.

Dilma minimiza
queda na pesquisa

A candidata do PT à Presidên
cia, Dilma Rousseff afirmou on

tem que' a campanha não precisa
se "inquietar" com o resultado
da pesquisa Datafolha divulgada
quarta-feira, que registrou uma

queda de cinco pontos percentu
ais (de 12 para 7 pontos) para os

demais adversários somados, com
relação ao levantamento anterior,
realizado nos dias 13, 14 e 15.

Questionada se as revelações de
tráfico de influência e a consequen- .

te crise que culminou com a demis
são de sua sucessora na Casa Civil, .

Erenice Guerra, poderiam ter im-
. pactado o levantamento, Dilma dis
se apenas que a queda

IIé uma coisa
dentro damargem de erro. Pesquisa
tem dois paramais ou paramenos".

A candidata também insinuou

que o levantamento não traz in
cômodo porque faltam apenas 10
dias para as eleições. "Essa sema

na vai ser uma semana cheia de

pesquisas idas e vindas, vamos

aguardar. Está perto, mas a gente
não tem que se inquietar e conti
nuar trabalhando sabendo que o

nosso paísmudou e eu represento
€ssa mudança. Eu tenho certeza

que isso vai ser reconhecido no dia
3 de outubro", afirmou.

De acordo com o Datafolha, a
petista agora aparece com 49% (ti
nha 51% há uma semana), contra
42% de todos os outros postulan
tes (que apareciam com 39%). José
Serra (PSDB) está em segundo, com
28% (tinha 27% na semana passa
da), enquanto Marina Silva (PV)
oscilou positivamente dois pontos
percentuais e passou de 11% para
13%. É o primeiro levantamento
do instituto após o escândalo na

Casa Civil. No Datafolha, 52% dos
entrevistados disseram ter toma

do conhecimento do caso, mas

apenas 13% julgam-se bem infor
mados sobre o episódio.

RECIFE R� 1.078,10
....................................................................................................................................................................................... ,

R$1.231,90
.........................................................................................................

R$1.396,40
......................................... - .

R$ 1.522,20
.................................................................................................................................................................................

R$1.58Q,10
..............................................................................................................

R$1.421,50

Fundador do
Facebook doa
US$100 mi

O diretor-executivo e

fundador do Facebook,Mark
Zuckerberg, de 26 anos, vai

_ fazer uma doação de US$
100 milhões paramelhorar o
sistemapúblico de ensino de
Newark, no Estado de Nova

Jersey; segundo jornais dos
EstadosUnidos.

O objetivo é criar uma

fundação para melhorar
a educação no país, com

foco principal em Newark.
Mais de-85% dos alunos da
comunidade necessitam
de apoio em matemática e

inglês e as escolas da cida
de têm as menores taxas de

- graduação no Estado.

Zuckerberg, que cresceu
no condado deWestchester
e agora mora na Califórnia,
não tem nenhuma ligação
particular com Newark. A

doação tem o potencial de
ser acompanhada por ou
tros US$ 100 milhões que
o prefeito de Newark, Cory
Booker, vem tentando le
vantar junto a fundações

. privadas. Os US$ 200 mi
lhões que poderiam ser le
vantados equivaleria amais
.de 20% do orçamento da
cidade, de US$ 940milhões.

SALVADOR

BELO HORIZONTE

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

PORTO ALEGRE

Fonte: IBGE

Fique por dentro de tudo'
que acontece no reqiõo

';;:'mlJit:ft'elr
@ocorreiodopovo

Nanton
Comercial Ltda.

(47) 3376-3636 - 3376-0039

Rolamentos - CTK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

Peças para motores elétri.cos e motobombas
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Mercado Regional

Lourival Karsten

revista América Econômica preparou uma

lista com as mais poderosas mulheres de

negócios da América Latina. Das dez mu
eres mais influentes do mundo dos ne

gócios Iatínó .americanos, duas são brasileiras e
'

uma, apesar de americana, também atua no Brasil.
A brasileiraMaria das Graças Foster, diretora de Gás e
Energia da Petrobras (foto), aparece na primeira posi-
ção. Veja a lista completa:
• Maria das Graças Foster - diretora de Gás e

Energia da Petrobrás;
J

• Grace Lieblein - presidente da GM México;

Capacitação
para professores

. Acontece hoje o evento de capacitação de

professores para os Cursos Técnicos manti
dos pela rede estadual de educação. Na região
existem diversas escolas da rede estadual que
disponibilizam cursos de formação técnica.

Marfrig avança
Adetentora damarca Seara obteve autori

zação do órgão regulador da União Europeia
para concluir a aquisição da Keystone. Entre
os clientes da Keystone estão McDonald's;
Campbell's, Subway, ConAgra Foods, Yum
Brands e ChipotleMexican Grill. O Brasil segue
ampliando sua atuação no setor de carnes.

Infraestrutura
Prefeitura de Jaraguá assinou convênio

com a Secretaria de Estado do Planeja
mento, SDR e Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina (Badesc). Os

recursos, viabilizados através de financia
mento do Estado, totalizam R$15milhões
e serão investidos em obras de pavimen
tação, construção de pontes, viadutos,
drenagem pluvial, aquisição de máquinas
e equipamentos, infraestrutura e urbaniza

ção de áreas e lotes irregulares.

Senai Casa Aberta
.

Gomo parte da programação que também terá par
ticipação do Sesi, está- programado um painel sobre as

perspectivas da indústria catarínense e nacional para
2011. Será no auditório do Senai, no dia 5 de outubro,
commediação do professor Luiz Porto. Os painelistas es

tão em fase de definição.

Inovação e sustentabilidade
Este é o tema da próxima palestra do ciclo "Apevi nos

Bairros" que será proferida no próximo dia 28, tendo por
palco o Clube Atlético Baependi. Os bairros a serem abran

gidos são o Centro, Baependi eVila Nova, mas podem parti
cipar pessoas de outros locais.

Adubando
Vale prepara para 2011 oferta

primária de ações daVale Fertili
zantes que vai reunir os ativos de
fertilizantes damineradora. Mais
uma prova da disposição da Vale
em explorar o importantemerca
do de fertilizantes brasileiro que
hoje é atendido principalmente
por importações. Fica muito di
fícil imaginar o Brasil como uma

potência do
.

agronegócio de

pendendo de importações para
plantar. Investimento previsto é
de US$ 12 bilhões até 2014.

Economia 19

Investimento
em hotéis

A Wyndham Hotels - maior
rede hoteleira do mundo - pla
neja abrir mais 25 hotéis da ban
deira Ramada no Brasil com foco
no turismo de negócios. A rede,

u que tem 7000 hotéis pelo mun- ,

do, também espera aproveitar a

Copa e as Olimpíadas.

Fazendo
a festa

Os gastos dos brasileiros no

exterior já chegam a US$ 9,9 bi
lhões contra US$ 6,414 bilhões
em igual período do ano passa
do. Enquanto isto, os estrangei
ros deixaram nos nossos cofres
US$ 3,867 bilhões nos primeiros'
oito meses deste ano. Não há dú
vidas de que valorizamos mais as

belezas dos outros países do que
os estrangeiros valorizam as nos

sas. Será que sabemos vender as
belezas do Brasil?

Duas Rodas
patrocina Fisa
o Food Ingredients South

América (FiSA) - o maior evento
voltado para o mercado de ingre
dientes alimentícios da América
Latina - aconteceu em São Pau
lo durante esta semana e contou

com a Duas Rodas como principal
patrocinador. O mercado de in

gredientes alimentícios caracte

riza-se pela altíssima tecnologia.
envolvida em sua produção, por
isso dominado por um punhado
de multinacionais, sendo a Duas
Rodas umavitoriosa intrusa.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* MALWEE

Troféu José Finkel
s disputas na principal c

'competição de natação
do Brasil estão a todo o

vapor. E dois jaragua
enses estão entre os pàrticipan
teso Otávio de Azevedo (foto) e

Marina Fructuozo têm índices

para a prova. dos 1DOm costas.

O primeiro chega empolgado
depois de bater o recorde mais

antigo dos Jogos Abertos (nos
200m borboleta). Já Marina,
que se despediu dos Iasc com

duas medalhas de prata, tam

bérn chega com boas chances.

Outra parte da equipe estará em

Florianópolis; onde disputa o

Sul-Brasileiro Mirim Petíz,

Bicicross
'.
Os irmãos Eduardo e Leonar

do Spredemann seguem fazendo
bonito nas pistas de bicicross. Na
Copa Ricca, Dudu foi campeão
na categoria boys 14 anos e na

super 20 e Léo levou boys 10 anos
e a super 10. A prova foi realizada.
no Parque Malwee e ambos com

petem com apoio da KN Placas,
Decabor Pneus e Academia HT.

DIVULGAÇÃO

ANIVERSARIANTES

•
SC JUIZ DE fORA

(94 ANOS) - Está na

segunda divi.são do

Campeonato Minei,ro

CA SARMIENTO (100
ANOS) - Da cidàd� de
Resisten'cia, disputa a

58 "divisão Argentina

•• 'Q
MARANHÃO AG (78 ESTEGHLAl TE�RAN
ANOS) - Sediado na .. FG (55 ANOS) -

capital, e o vice-líder Terceiro. colocado no

no estadual da Série.A Gampeonato do !rã

DIVULGAÇÃO

Aberto' de Futsal
Duas rodadas já realizadas. No Grupo A, a lero. Informática e

o JJ Bordados saíram na frente e lideram com três pontos. No B,
á Noite a Fora goleou o Jolipé/Scheller por 6xO e divide a ponta
da tabela com o Caneri Massas. Na Chave C, amaior goleada até
agora: Kayapós 10xO Gálatas Casa das Piscinas. A Global Pisos/
Cavalete também venceu pelo grupo. A competição segue na

próxima terça-feira naArena Jaraguá.

,. GOL DE PLACA � GOL CONTRA
Elias, Neto, Giuliano e

Mariano. Os quatro jogado
res, destaques no Brasileirão
2010, foram lembrados pelo
técnico Mano Menezes, na
convocação de ontem. Elias
e Giuliano já mereciam há

I muito tempo.

Neymar. Depois da direto-
. ria do Santos passar amão na

cabeça dele, Mano Menezes
resolveu deixá-lo fora da lista.
Tomara que não seja apenas
para atender ao apelo popular
e sim como uma forma de pu
nição por tudo o que ele fez.

TUITADAS

!o
li
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I
I
I
I
I
l

Kreis Jr. convidado para
campeonato em Curitiba

JARAGUÁ DO SUL
O piloto jaraguaense Kreis Jr.

já está em Curitiba, onde parti
cipa da 4a etapa do Campeonato
Brasileiro (Troféu Línea), pro
movido pela Racing Festival. O
evento é organizadopela equipe
de Felipe Massa e tem corno ob

jetivo dar oportunidade aos no

vos talentos e reunir estrelas do
"automobilismo nacional, como

Cacá Bueno e Ricardo Maurício.
Pelo histórico de participa

ções na Copa Clio e na Pick - Up
Racing, Kreis

�

(Raumak/SMC/
General Belt/Studio FM/Cosmos
Turismo /System) foi convidado

pela equipe Officer, da qual já fez.
parte durante quatro anos.

"Fiquei muito feliz pelo con

vite feito pelo Luciano Kubrusly,
ainda mais pela Officer que é a

minha segunda casa. Como estou

buscando patrocínio para partici-

par deste grande evento em 20II,
será uma ótima oportunidade de
estar entre renomados pilotos
brasileiros". comentou Kreis.

PI ERO RAGAZZI

Kreis quer buscar patrocínio para
o Troféu Línea do ano que vem

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - S14 e 5 www.rnegacred�netCentro - Jaraguá do Sul (/ii;
.

(Ao lado do Bradesco) \\.[471 337a.�223 I 337a.�24D
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'Quem é quem na

SegundaDivisão
o Correio do Povo apresentaUIp resumo sobre as equipes que
disputam uma vaga na elite do futebol amador de Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL ,

São 14 equipes disputando uma vaga na elite
do futebol amador de Jaraguá do Sul. Elas estão
divididas em duas chaves e já vêm mostrando
'suas armas há um bom tempo. O Jornal O
Correio do Povo vai traçar um raio-x destas
equipes, começando com o Grupo A, liderado
pela Néki, de Schroeder. Na semana que vem,
será a vez de analisarmos os times da Chave B.

ATLÉTICO INDEPENDENTE

Bairro: Estrada Nova
Estádio: Vila Lalau

Depois da fusão dos Atléticos do bairro
Estrada Nova, essa será a segunda compe

tição que disputam (a primeira foi o Varzeano). A base
do time é a garotada do bairro com reforços da Primei
rona, como Dirceu, Pedreiro e Magrão, campeões com
o Vitória. "Fizemos alguns amistosos, mas a base joga
junto faz tempo e a união é um dos pontos fortes. Acre
ditamos que estamos preparados para chegar na final",
disse o presidente Roniclei Poglia.

GRÊMIO GARIBALDI

Bairro: Garibaldi
Estádio: Garibaldi .:

Para 2010, a diretoria do clube, que
surgiu em 1975 Inspirado no xará laúcho,

resolveu reformular o elenco. Manteve alguns jogadores
do ano passado e trouxe vários reforços, tudo para bus
car o título da competição. Aliada ao bom nível técnico
da competição até agora! a ideia dos dirigentes parece
ter se refletido na torcida. Amédia de público é de 300 a

400 torcedores por jogo, número considerado alto para
os padrões da Segunda Divisão.

NÉKI
Cidade: Schroeder
Estádio: Cláudio Tomaselli

Depois do título doVarzeano, o time chega ainda mais
empolgado para dar sequência à boa campanha na Se

gundona. O time base são atletas de Schroeder, com refor

ços da Primeira Divisão. A intenção é se firmar cada vez

mais no cenário do futebol e do futsal amador da região e,

para isso, a vaga na elite é um sonho a ser alcançado.Antes
de montar uma equipe própria, a empresa patrocinava o
Caxias, do bairro Santa Luzia.

apenas dos aspirantes e foi vice-campeão. A conquista fez
a diretoria se empolgar e montar um time também para
os titulares. A parceria com o Nova Geração, escolinha do
João Pessoa, é para a categoria aspirantes.

PONTE PRETA

Bairro: Rio da Luz

Estádio: Pónte Preta

Depois de desistir de participar. da Pri
.

ran:fIIIEIa'A meira Divisão, por falta de apoio financeiro,JMtMUA__-.: '

.

o time concentra suas forças novamente na

Segundona e, com isso, espera conquistar o bicampe
anato. Para reforçar o elenco, atletas da Primeirona de

Jaraguá e Joinville foram incorporados (o regulamento'
prevê no máximo três). "Vamos entrar forte na compe
tição, mas nada de salto alto. Fomos campeões ano pas
sado e temos consciência de que esse é um novo cam

peonato", disse o técnico Sandro Brandenburg.

ROMA

Bairro: Chico de Paulo
Estádio: Vila Lalau

Com time renovado, o Roma quer che
gar na final em 2010, já que no ano passa
do bateu na trave. Em 2008, o time ficou

em segundo nos aspirantes e terceiro entre os titulares
e espera se classificar bem na primeira fase para chegar
com moral. A idade média é 22 anos e a maioria deles
vêm de competições do futsal. Ao contrário do que se

pensa, o nome do time não é uma homenagem ao xará
italiano. É a junção do nome do fundador, Rogério Ers-

ching, com o damulher dele! Marlí, i .

VILARAU

Bairro: Vila Rau .

Estádio: XVde Novembro (Corupá)
O time vem disputando competições desde 2004,.

sempre inovando e, mesmo com as dificuldades finan
ceiras, tenta representar o melhor possível o bairro que
dá nome ao clube. O objetivo é chegar entre os quatro
melhores. A história do time começou com Gilmar Fa

rias, representando o Rio Molha em uma competição
.

dos aspirantes, onde foram campeões. Sempre que pos- .

sível, vai mandar os jogos no campo do XV em Corupá,
mas já atuou também no João Pessoa e no Rio Molha.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

E�porte 21

,

OPERÁRIO/NOVA GERAÇÃO.
Bairro: João Pessoa
Estádio: João Lúcio da Costa
O clube existe há 60 anos, ficou muito

tempo parado e reiniciou as atividades há
'

seis anos. NoVarzeano 2010, foram eliminados na primei
ra fase, por isso houve uma reformulação no 'elenco. Um
dos destaques é o meia Marcelo, que já atuou na Primei
rona em Joinville e, corno estámorando na cidade, vai de
fender oOperário..Noano-passado, o Operáríoparticipou .' ·Néki {branco) eOperário brigam ,diretamente porsvaga ;.J I .:' ;

.

;'. '
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SIta I:i

Flugoleiae
Luxemburgo
édemítído
Avaíperde mais uma e está a um

ponto da zona de rebaixamento
DA REDAÇÃO
O Corinthians venceu

o Santos, .na última
quarta-feira, e manteve
se na liderança isolada.
O Cruzeiro também fez
sua parte e assumiu a

segunda posição.
-- om isso, o Fluminense en

trou em campo ontem à

noite, no Engenhão, mui
.._ to pressionado. Tinha de

ganhar, de qualquer maneira,
para ultrapassar o time mineiro
na classificação e encostar no

clube do Parque São Jorge. Foi o
que fez. Goleou o frágil Atlético
MG por 5x1, e segue firme na bri
ga pelo título - está a dois pontos
do Corinthians, que possui um
jogo a menos.

.

A cada rodada, o desespero
do Atlético-MG só aumenta. O
time não consegue reagir e sair
da zona de rebaixamento. Logo
depois-da partida, ainda no ves

tiário, o presidente Alexandre
Kalil demitiu o técnico Vanderlei

Luxemburgo.
Com os meias Conca e Deco

em ação, o Fluminense largou
na frente Bola cruzada na área,
o zagueiro Leandro Euzébio e

marcou. A animação da torci
da tricolor logo esfriou. O meia
Daniel Carvalho cobrou falta, o

goleiro Rafael pulou atrasado e o

Atlético-MG empatou.
Antes do intervalo, o Flumi

nense, mesmo sem jogar bem,
voltou a ficar em vantagem no

placar, num chute do lateral-es

querdo Carlinhos. A expulsão do
volante Alê, aos 17 minutos do

segundo tempo, deixou o Atléti
co-MG entregue. Com a vida fa
cilitada, o Fluminense fez mais
três gols, com o zagueiro Gum,
o meia Marquinho e novamente

com Carlinhos.

NA.BAHIA.

O J\vaí segue sua sina no Bra
sileirão. Após mais uma derro
ta, desta vez para o Vitória, no
Barradão, pelo placar de 3xO, já
são 11 jogos sem vitória, dez no
Campeonato Brasileiro. Os gols
da equipe baiana no jogo de on
tem foram marcados por Júnior,
Elkeson e Thiago Humberto.

Com o resultado, o Vitória
sobe para o 10° lugar com.Sl
pontos, enquanto o Avaí perma
nece com 25 pontos, na 16a co

locação, apenas uma posição a

frente da zona de rebaixamento.
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CLASSIFICAÇÃO

Grêl")1i0
Cea.rá

. Guarani
14° Vasco

15° Flamengo
16°

.
Aváí

24aRODADA

QUARTA-FEIRA
São Paulo 2x1 Guarani
Prudente Ox1 Palmeiras
Cruzeiro 2xO Ceará
Goiás 3xl Atlético-GO
Vasco 2x2 Botafogo
santos 2x3 Corinthians
Grêmio 2x2 Flamengo
Atlético-PR lxO Internacional

ONTEM.
Fluminense 5xl Atlético-MG
Vitória 3xO Avaí

18h30 - São Paulo x Goiás
18h30 - santos x Cruzeiro
18h30 - Flarnengo x Palrneiras
18h30 - Guarani x Vasco
18h30 - Atlético-GO x Prudente
DOMINGO
16h - Botafogo x Atlético-PR
16h - Internacional x Corinthians
16h - Vitória x Fluminense
18h30 - Atlético-MG x Grêmio
18h30 - Avaí x Ceará

��!ª§�rff.(i'foal�CY���lili��$
,

Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Série B

Carlinhos (E) comemora com Fernando Sob um dos dois gols anotado por ele na goleada no Engenhão
.
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PREVISAo DO TEMPO

CHUVA CONTINUA
o céu permanece

.

encoberto em Santa
Catarina, com chuva
na maioria das regiões.
Chuva mais intensa do
Oeste ao litoral Sul.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN:18 -c
MÁX: 24°e

SÁBADO
MíN: 16°e
MÁX: 19 oe ,.�,""'--""'"...

SEXTA

Ç[�}MíN: 15°e .

MÁX: 18°e

DOMINGO

6MíN: 12°e
MÁX: 16°e

I

FIM DE SEMANA

Tempo firme,
com nuvens,

PREVISÃO
Setembro se

despede com sol
o mês de setembro termina com

sol entre nuvens namaioria das regi
ões, com chance de chuva isolada em
todo Litoral. No início de outubro vol
ta a ocorrer chuva em todas as regiões
do Estado devido à formação de uma

'

frente fria no Sul do Brasil, melhoran-
,

do a partir do dia 2 de outubro.

No fim de semana o tempo
será firme com nevoeiros. Sábado
o sol aparece no decorrer do dia
em todo Estado. Temperatura
mais amena na madrugada com

chance de geada isolada nas áre
as altas do Planalto Sul. No do

mingo o sol aparece com mais
nuvens no Litoral e Planalto Norte.

(}Ô0C}
Ensolarado ParGiaimente Nublado Instável Chuvoso

Nublado'

-
rl'Ovoaoll

FASES DA lUA

',I

JOVEM NÃO DAVA NOTíCIAS HÁ UM MÊS
Servente de pedreiro está no Presídio

, o servente de -pedreiro Carlos Cé- tentativa de furto. Amigos e familiares gos, o jovem teria arrombado uma clí
sar Bueno, 19 anos, foi localizado pela estavam preocupados porque, desde nica de estética no Rau depois de .sair
família na manhã de ontem. Ele está , o dia 29 de agosto, ele não dava mais do Chopp e Club, no bairro ÁguaVerde.
no Presídio Regional e responde por notícias. Segundo informações de ami- Ele foi preso em flagrante.

Motociclista fica
gravemente ferido
JARAGUÁ DO SUL

Ummotociclista de 43 anos fi
cou gravemente ferido na manhã
de ontem em um acidente entre

motocicleta e caminhão na rua

GuilhermeWeege, Centro. Laércio
Negherbon teve traumatismo era-

I

niano e ferimentos no rosto. Ele

permanecia internado na UT!
do Hospital São José até o fecha
mento desta edição. A carona da

moto, Sueli Hofemann Rosa, 37,
teve suspeita de traumatismo
craniano e ferimentos no rosto

e estava no pronto-socorro em

observação até à tarde de ontem.

Segundo a Polícia Militar, o con
dútor do caminhão disse que a

moto teria avançado 'a preferen
cial e colidido no rodado do ca

minhão. Um laudo deverá confir
mar as causas do acidente.
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RUA BERTHAWEEGUE N° 12&SAU 01, AO LADO DO POSTO CIDADE DA BARRA EM FRENTE
A ENTRADA PARA ,O PARQUE MALWEE. FONE: ( 47) 337e-2208. JARAGUÁ DO SUL, SC.
RUA 28 DEAGOSTO N°1489 SAIA 103, EM FRENTEAO MANNES MATERIAIS DE
CONSTRUçAo FONE: ( 47) 3373-4783. GUARAM.RIM, SC.
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SÓ NESTE
FINAL DE
SEMANA

SçXTA
SARADO

Promoção válida para Novo Gol com entrada de 45% e saldo em 60x. As condições e preços promocionais referem-se a modelos específicos, consulte
vendedor. Crédito sujeito a aprovação. Válido enquanto durarem os estoques ou até '25/09/2010. Fotos meramente ilustrativas.

QftOS de� Lider de vendas da região. IWICOVOLKSWAGeN

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
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