
Reclamar
Para os,

brasileiros,
este verbo esta,
sempre na ponta

da língua..
LUIZ

CARLOS
PRATES

[uventns não sai do
..

empate COUl Joinville

.
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Marcatto, no dia do aniversário
da cidade, prevaleceu o equilí

brio entre as equipes. Torcedores
saíram esperançosos com boa

atuação do Moleque Travesso.

Aves ajudam a evttar-

1;�IS no presídio
A unidade prisional de Iaraguá do Sul já registrou fugas. e ramento e aves estão sendo utilizadas' como "alarme" em
rebeliões. Hoje, conta com um sistema mais. rigoroso de' tentativas de fuga. A nova sala de revista também ajuda a

segurança. Estão sendo instaladas 15 câmeras de monito- coibir a entrada de drogas e outros objetos. Páginas 18 e 19

PASSADO E FUTURO
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JARAGUÁ�SUl I!!

Centro de Referência do Idoso foi uma das 36 entidades que participaram das homenagens ac»s 135 .-os de 'êII'amá
do Sul, ontem. Des&le cívico encheu de cores e a1eg" a Avenida Getúlio ,VêII'gas, nq Centro da cidade. Páginas 4 e 5'",;... , i

h
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o presidente do Sinduscon,
Paulo Obenaus, fala do
crescimento no setor e das
dificuldades enfrentadas

pelo segmento. Página 6

[ovemmorre

em acidente
naBR-280.
DOUGLAS CARLAN FREITAG,
24 anos, se envolveu em um

acidente namanhã de do

mingo, no Km 56 da BR-280,
.em Guaramirim. O rapaz
não resistiu aos ferimentos e

morreu no local. Página 23
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Lourival Karsten

Presídio
o trabalho dos apenados tem
outras conseqüências, pois
parte da remuneração reverte
para o fundo administrado
pelo Conselho Penitenciário
e é utilizado para realizar
melhorias no presídio regional.
Atualmente, além da fábrica de

artefatos de cimento, está em

construção a sala de aula onde,
através de professor cedido
pelo Estado, seráministrado
o programa de educação
para adultos.Também está

praticamente pronta a sala de

enfermagem que abrigará os

recém-nascidos cujas mães

estejam encarceradas.

Lei para ricos
Embora no presídio regional2/3 dos presos já sejam condenados
e do 1 /3 dos que são presos provisórios apenas quatro foram
libertados com o benefício da lei 12.403/ II, a mesma dificulta
muito a prisão provisória e desta forma poderá contribuir muito
para a sensação de impunidade, pois o acusado poderá responder
em liberdade até que o seu processo chegue à mais alta instância,
ainda que seja condenado em instância inferior. Desta forma,
com todos os recursos possíveis, um processo poderá durar até 10

anos para ter uma sentença definitiva. Assim, a pessoa que tiver
recursos para contratar um bom advogado "Corre pouco risco de ir

para a cadeia, para a maioria dos crimes.

Banco central
Desde o último dia lá, o BC estabeleceu diversas restrições
a operações com cartão de crédito consignado. O objetivo é

disciplinar o uso deste recurso. Igualmente estão em vigor as
novas normas com relação à compensação dos cheques. Isto vai
reduzir amargem dos bancos para reter valores com os cheques
compensados e não creditados para os'clientes.

L TERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04573
l° 09.434 600.000,00
2° 30.728 12.000,00
3° 03.352 9.000,00
4° 01.618 7.410,00 �
5° 74.949 6.000,00 �

I

QUINA
SORTEIO N° 2652
41 - 57 - 60 - 68 - 80

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 654

, 01-02-03-07-12
13-14-16-1 7 -18
19-20-22-23-25

MEGASENA
SORTEIO N° 1303
08-19-46-51-52-54

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1160
01-07-08-12-19

24-27-33-,35-37
38-42-43-51-55

57-69-70-75-83

DUPLASENA
SORTEIO N° 987
Primeiro sorteio

04-22-23-26-38-49

Sequndo sorteio

04-15-24-31-41-48

Ikarsten@netuno.com.br

China
Enquanto isto, no outro
lado domundo, as
medidas adotadas pelo

. governo chinês também
não debelaram a inflação,
mas o PIB recuou apenas ,

de 9,7% para 9,5%.

Pão de açúcar
Com a reação da Casino, a fusão
com o Carrefour brasileiro se

tornou inviável e agora a empresa
francesa deseja antecipar a
compra da fatia de Abílio Diniz
que, por contrato, só deveria
acontecer em junho de 201? Caso
isto não aconteça, quem poderá
sofrer é a própria 'empresa.

Jogos do Sesi
Emum final de semana em que
as principais equipes nacionais
de esportes coletivos tiveram
resultados ruins, a unidade
local do Sesi conseguiu o título
de campeão estadual somando
assim o seu terceiro título em

cinco edições desta disputa. '

Estudantes em lérias
Os estudantes que aproveitam o período de férias

para procurar uma oportunidade de se desenvolver

profissionalmente saem na frente dos demais, afirmou a

psicóloga do Instituto Euvaldo Lodi (lEL/SC). Atualmente o

IEL/SC tem cerca de 400 vagas de estágios abertas em todo o

estado. São oportunidades em mais de 30 cursos diferentes,
sendo que as disciplinas que mais têm opções de vagas são

as das áreas da tecnologia da informação, da engenharia,
administração e cursos técnicos em geral. Em Iaraguá do Sul
e região há vagas para administração, direito, educação física,
moda, técnico em informática, tecnologia da informação,
técnico em mecânica.

,

Missão aos Emirados Arabes
.. Com foco nas oportunidades que os países árabes oferecem para
a cadeia da construção civil, a Federação das Indústrias de Santa
Catarina (FIESC) lançará no dia 2 de agosto, em Florianópolis,
amissão empresarial brasileira aos Emirados Árabes Unidos. A
comitiva participará da 'Big Five, maior feira da construção civil
do Oriente Médio, realizada anualmente em Dubai.

utUlfbO do cal-vão'
Com as reservas petrolíferas declinando e as recentes

decisões de diversas países em até paralisar suas
usinas nudeares, o tão cridcado caivão surge cnnlO
,'� S·'C' ·w'·m·��·,';í,;r·'11 para ",,·�·!in"le:n;"w�·�n," ..te·�'·�"'ne,lé·t·"'··*ca··�' lfJ 1ie)"!'11 ,d·�l'�·,·n-oI,� '., �.hs. "l;'(.'IJ.U � 1I::d . .l1.1LU u.llf.Ul.. · ,JI..lI.JU _,. ,•. :d.. w." c). rUo .� .. WIJL. ...u. ,

o emprego na siderurgia também está crescendo. É
poluente, luas continua estratégico.

CAMBIO
'"

COMPRA

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5427
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.4800
DÓLAR PARALELO (EM R$)
EtlRO (EM R$)

1.5442 .. -0,71%,
1.6200 +0%

1,7306 .0%

2,2t52 "'-1',01%

DIVULGAÇÃO

Gansos
Que tal você criar gansos no seu local de churrasco?
Embora estejam passeandotranquilamente entre mesas

e churrasqueiras com amaior tranqüilidade, estas aves
são selvagens e estão ali fazendo uma parada para se

recuperarem da migração e se reproduzirem. Poucas
semanas depois já estavam novamente migrando. A foto
foi feita em St. Joseph, no Estado de Michigan, nos EUA. É
um exemplo de como os animais selvagenspodem coabitar
conosco quando as leis são cumpridas.

rise i�portada
Apesar de oministro da Fazenda Guido Mantega
afirmar que o Brasil poderá resistir à crise naEuropa
e EUA, o fato é que ninguém poderia imaginar que a

maior economia domundo pudesse estar à beira da
insolvência e que o todo poderoso euro pudesse ser
uma pílula de veneno para a economia de diversos

países europeus, Lembro que há alguns anos se
discutia acaloradamente aAlca, que seria.a união de
todos os países americanos em ummercado comum.
A igreja católica na época foi duramente criticada por

. fazer ampla campanha contra esta união. São lições
que a história nos conta e quemuitas vezes achamos

.

melhor ignorar. Esta coluna émuito pequena para
citar apenas alguns dos riscos a que nossa economia
está exposta, princípalmente porque não avançamos
'II1II?h�'" nIU,'::IhcdClAill"! tJj;� á'I{JO/l': IÍ.!!J �I I"'II..'Jh'fol0411J'�nalr:!. li. u.. ,"� . �_, iq•.,,:Jp ...�, .11. .1'-U.,�.. �.... ..IA.. If.. ".

Natalllrco-Iris
Tradicionalmente encontrados nas cestas de natal
mais elaboradas, as vendas desta empresa jaraguaense
chegam a quintuplicar no período que antecede
o Natal. Por isto, a empresa está caprichando no
visual dos produtos destinados às cestas de presente
que virão decorados com elaboradas imagens que
lembram as festas de final de ano. Estes produtos
especiais têm um escala de produção muito maior
e por isto a empresa oferece condições de preço
diferenciados para os mesmos.Você vai se deliciar.
Aexpectativa da empresa é que neste Nata1400 mil
'cestas contenham produtos Arco-friso
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Jl
Sabes qual é o verbo mais conjugado

pelos brasileiros? Esse mesmo, o ver

bo reclamar. Ninguém sobre a Terra con

juga melhor que o brasileiro o verbo re

clamar, está sempre na ponta da língua.
Tenho comigo uma manchete de

que muito faço uso nas minhas pales
tras, manchete da Folha de S. Paulo,
diz assim: - "Brasileiros têm de parar de
reclamar.. ;"A frase foi-nos dita em Bra
sília pelo embaixador da China, Chen

Duqing. Ele falava sobre negócios inter
nacionais e sobreo vezo do empresaria
do verde-amarelo de viver reclamando. O
embaixador deixou bem claro que é me
lhor trabalhar, melhorar a produção, ser

TEVÊS
Para ganhar mais dinheiro, as tevês. estão

investindo o que podem nas classes C e D, as
que não têm quase nada nos bolsos. Esses te

lespectadores vão ficar cada vez mais "limita
dos" vendo bobagens emisérias. Ninguém sobe
na vida olhando para baixo. Por dinheiro, as
tevês fingem ser boazinhas com eles...

I
competitivo e parar de reclamar... Vale .

para os empresários, vale para todos nós

e, de modo especial, para os professores.
Sabem muito bem reclamar, mas sa

bem também conjugar o verbo crescer?
Ou melhor, o verbo ler? Sem isso, pesso
al, nada feito. A "sobremesa" tem que ser

conseqüência da boa refeição, isto é, do
dever cumprido ...

Dia destes, fui paraninfo da nova tur
rna de bombeiros militares. Que beleza,
rapazes e moças na plenitude da vida,
bonitos, saudáveis, diplomas debaixo do

braço, optando pelo verbo "ser", deixan- .

do de lado a corrida vazia dos fúteis que
correm pelo verbo ter...

Esses jovens vão salvar vidas, vão
doar seu tempo, sem folgas, vão pro
teger patrimônios e consolar pessoas
em momentos de graves aflições. Que
bonito! Será que você acha, leitora, que
esses jovens bombeiros. militares vão
"reclamar"da vida? Claro que não, op- .

taram pelo ser, e· quem opta pelo ser

opta por crescer... E só assim a vida vale
a pena. Será que a sociedade reconhece
isso? Tenho dúvidas, mas todos os que
estão em aflição acalmam-se quando
ouvem as sirenes salvadoras e os an

jos bombeiros a caminho. Que lindo é
o ser, que verbo bonito a antepor-se ao

antipático reclamar...

NASA FUTURO
Se você deixar de pensar nofutu

ro, e viver bem o dia de hoje, vão-lhe
sumir as angústias, as palpitações.
Todas elas vêm do futuro, ou do

que fo� feito e é jogado para o futu
ro corno medo das conseqüências.
Semprefuturo...

Conta um astronauta americano que
um dia encontrou um varredor nos corre

dores daNasafeliz da vida, assobiando. Por
que tanta alegria?, perguntou o astronauta. '

- Por que daqui vai sair um foguete para a
luz, respondeu o varredor. Se é verdade, não
sei, mas é sábia a postura do varredor.

CHARGE

-Pn BT 1

OaniverSáriO da Lei de Improbida- atribuições diversas, porém, voltadas
deAdministrativa, da Lei daAção ao mesmo fim: o de exaurir o conteú

Popular e da Lei daAção Civil Pública, do dos comandos legais que preveem
enseja reflexões no concernente ao a imposição cumulativa de sanções ao
pólo ativo das demandas judíciaís. infrator, para que não tome a investir

A Constituição submete aAdmi -
.

contra o interesse público.
nistração Pública aos princípios da Nos termos da Constituição à

legalidade, impessoalidade, morali- Administração Pública compete ob

dade, publicidade e eficiência (art. servar e fazer cumprir os princípios
37) e o §4° determina a punição ao que lhe são inerentes, os seus órgãos
vilipendio do princípio damoralida- de controle interno e externo devem
de -admínístrativa onde se insere o se portar como vasos comunicantes
dever de probidade no trato da coisa onde o apoio mútuo seja uma cons

pública. Os 'princípios endereçam- tante, de sorte a permitir a evolução
se ao alvo precípuo do constitucio- dosmecanismos de controle e coação
nalismo: o controle do Poder políti-· aos atos de improbidade e assim, se
co, do atuar administrativo em face

.

de um lado a Lei de ImprobidadeAd
dos direitos da pessoa humana, dos ministrativa, toma efetivo o discurso

grupos sociais e suas demandas por
. constitucional e especifica as sanções

saúde, educação, justiça, lazer, mo- a serem aplicadas aos íniprobos; de
radia, segurança e outros elemen- outro, a Lei daAção Popular e a Lei da
tos que compõem o feixe de valores Ação Civil Pública dão legitimidade a

mínimos ·de dignidade exigível por qualquer cidadão para gerar a ação,
cada pessoa. conferindo a todos, pessoalmente ou

O direito pátrio pretende coibir a através de associações de defesa dos

improbidade de forma exemplar, e interesses, o direito deAção Popular.
que para isso todos os agentes e or

ganismos devem prestar seu concur
so, apurando as infrações nos limites
das suas atribuições e próvocando a

iniciativa de outros órgãos dotados de

,

Femanda·IUitzke,�.
gada, presidente da Comissão
deMoralidade Pública da 23á

Subseção -ela OAB/se

Diretor: Nelson Luiz Pereira '.nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Pamcia Moraes' redacaoêocorreiodopovo.corn.br- Projeto Gráfico: Márcio Schalinski

�:Of�fmS= (47) 21.0,0-1919. Fax: 2106-1�45 •
.

2106-1936'
k
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Horári,� de atend,imento: 8h às ;t 7n30 • Endereço: .Av. Prefeito Waldemqr Srubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - GP 19 - Jaraguá do Sul • se
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ANIVERSÁRIO

Dia de festa, alegria
e homenagens
Moradores, autoridades e entidades .

saíram às ruas ontem para demonstrar o

orgulho de ser jataguaenses

Por outro lado, também pres
taram suas homenagens à cida
de, estudantes, atletas, policiais,
bombeiros, músicos, atores. e

idosos, que são retrato vivo da

pluralidade de povos e valores

presentes emIaraguá do Sul.
Mas quem prendeu mesmo á

atenção dos presentes foram os

motoclubes, que levaram um pou
co da emoção da vida sobre duas
rodas para a Getúlio Vargas. Com
suas motocicletas incrementadas,
eles fizeram manobras e arranca

ram aplausos da plateia.
"Somos um povo que traba

lha, luta e merecemos um mo

mento de alegria como este. Pa
rabéns Iaraguá do Sul", vibrou a

prefeita Cecília Konell.

entidades e apresentou ao público
alguns programas da Prefeitura .

De acordo com os próprios orga-

Amanhã de ontem foi toda nizadores, participaram do desfile
especial para Jaraguá do Sul. .

3,5 mil pessoas, e um público de
A segunda -feira de comemora- 18mil espectadores.
ções do aniversário foi marcada Os grupos folclóricos deram
por homenagens, música e pela um brilho todo especial ao desfile,
diversidade cultural de uma ci- com suas vestimentas coloridas
dade acolhedora e em constante ef'canções vibrantes. Eles repre
desenvolvimento. sentaram a mistura das tradições

Famílias inteiras lotaram aAve- húngaras, alemãs, italianas, polo
nida GetúlioVargas e acompanha -

nesas entre outras, que ajudam a

ram o desfile cívico que reuniu 36 criar a identidade jaragauaense.

JARAGUÁ DO SUL
............................

DEBORAVOLPI

Grupos
- folclóricos
encheram de
cor e alegria a
AvenidaGetúlio'
Vargas, que foi
palco para0
desfile cívico

- li, •

TODAS AS IDADES

"J1I! ......
"

iIl '

. Muitascrianças,adultose idosoSparticiparamdodes6lecomemorativo

Húngaros foram oS grandes
homenageados da festa de

aniversário de 'araguá do Sul
FOTOS MARCELE GOUCHE

Húngaros são homenageados
Além de marcar os

.

13;5 anos de fundação
d() município, 2011 é

especial por ser a data.
em que se completam
120 anos da imigração
húngara no Brasil; E esta

etnia, presente em cerca
de 4% dos moradores
de Jaraguá do Sul, foi a
grande homenageada de

._

ontem. Durante sessão
. cívica realizada em frente
à Fundação Cultural, as
autoridades entregaram
menção honrosa aos

descendentes húngaros.
.

' ....

"E preciso lembrar da
coragem e determinação

. destas pessoas que
enfrentaram dificuldades

para se instalar em Jaraguá
do Sul. Eles lutaram com fé
e ésp�rança e ajudaram a

construir a nossa cidade",
destacou a prefeita.
"Agradecemos as famílias
que iniciaram a colônia

húngara em Jaraguá.
Tudo começou com um

pequeno povoado no
Garibaldi. Hoje, estas
famílias fazem parte
da história de uma

I'

cidade que cresce e se

desenvolve. Temos uma

parcela de participação
nisso", acrescentou a

presidente da Associação
Húngara de Jaraguá do
Sul, Lucimara Demarchi. '

Ela lembrou ainda que a

entidade realiza ações para
estimular amanutenção
da cultura húngara no
município, com foco
na dança e na culinária
trazidas pelos imigrantes.

Motocidistas realizaram manobras

radicais e arrancaram aplauSos do público
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Amulticultural
,

[araguá do Sul
Durante as festividades de ani

versário do município o que se per
cebeu foi uma rica mistura de povos,
cores e etnias. A pluralidade presente
na cultura de Jaraguá do Sul está nas

danças, nas festas e nos rostos dos

jaraguaenses, que lutam para preser
var as tradições.

É o caso da jovem Graziele Henk
lein de Quadros, 25 anos. Apesar de
ser de descendência .alemã, ela fre

qüenta há cinco anos, aulas de dança
húngara. "Comecei com minha irmã
e meu cunhado. Gosto de dança e

acho a húngara muito alegre. Fico
feliz em representar a cultura húnga-'
ra, hoje, no aniversário de Jaraguá do
Sul", revelou a dançarina que tam

bém desfilou na Getúlio Vargas.
Já as amigas Gerda Krutzsch, 68

anos, Raulkina Volz, 73 anos, e Ilse

Marquardt, 73 anos, representaram
os grupos de melhor idade durante
o desfile. Elas esbanjaram simpatia
e entusiasmo ao falar da cidade, na
qual nasceram e vivem até hoje. "É
Uma cidade bonita, e aqui temos la
zer para os idosos", destacou Gerda.

FOTOS MARCELE GOUCHE

•

ParaI1aense diz que foi bem'acoUüda em Jaraguá
do Sul e não pretende voltar para terra natal

\

Casal que nasceu e vive em Jaraguá do Sul
destaca oportunidades de trabalho

DIlNÇIl Grazieleapesardadescendênciâalemã, gostaeaprendedançahúngara

,
'

I. ,',
li

, Q Gasa�! Lindauvá Balsabelli, 34 anos", exemplo. Tamb�m tem oportunidadés e

eMa:r,cioZapella, 33 apo�,,'é um exemplo ' "empr�g0, é agui que quero cfiarmeus fi
do orgulho do jaraguaense pela cida- lhos", resume.

I

'

de em que vive. Ambos são naturais de Já Mara Moraes, 37 anos, representa
Jaraguá do Sul; lugar que também �s- osmigrantes que chegam de outras cida
colheram para criar a pequena Pámela des em busca de emprego e de uma vida
Balsanelli Zapella, de três anos. "Gosto melhor, "Vím-doParanãhá três anos. Fui
da cidade e do >estilo de vida que temos muito bem recebida. Adorei a cidade.

aqui. Nem penso em ir para outro lugar", Além de trabalho, encontrei muita coisa
.

afirma Líndauva. Já Marcia, destaca as boa. Gosto do ambiente, das 'pessoas, e
belezas naturais domunicípio. "É um lu- não penso em voltar para minha terra",
gar bonito, gosto do ParqueMalwee, por conclui

'
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o Correio do Povo: O merca- um apoio maior do poder público, prazos de construção e eliminando envolvidos na construção. O fim-
do de construção está bastante pois é um dos setores quemais em- a mão de obra despreparada. Em cionário que se submete à ínfor-

aquecido. No início deste ano, o prega neste país. No momento que Iaraguá do Sul, o Sinduscom, em malidade deixa de receber seus

senhor comentou que a expecta- os trabalhadores enxergarem que, parceria com o Senai, tem oportu- direitos, garantias de segurança e

tiva era de 10% de crescimento no d�vidamente capacitados, podem nizado capacitação na área técnica, de continuidade de trabalho, ar-

segmento em Jaraguá do Sul. Esta ganhar até o dobro do que recebe- segurança e saúde do trabalhador. riscando sua carreira e muitas ve-

estimativa tem se confirmado? riam em outros setores, certamen- zes a própria vida.
PO: Sim. A nossa região apre-

.

te haverá uma melhor oferta desta
senta um crescimento vegetati- mão-de-obra treinada às empresas. OCP: Quais os fatores que es-

vo grande na ordem de 4 a 5%, e tão impulsionando o mercado da

por ser uma cidade com atividade OCP: Que problemas a falta de construção civil, na região, e no

econôÍnica diversificada e muito profissionais traz ao setor? Este país como um todo?

ativa, acaba atraindo um interesse cenário pode resultar em atrasos PO: Certamente o crédito imo-

maior em moradias, investimen- na entrega das obras? biliário, a estabilidade econômica

tos e serviços afins da construção, PO: Acredito que todas as em- do país, além do crescimento do

provocando um crescimento des- presas com planejamento procu- poder aquisitivo das famílias, são
se setor na ordem de 10%. O pro- ram se adequar a realidade atual do aspectos que refletem positiva-
gramaMinha CasaMinhaVida de- mercado e não vejo que esta difi- mente no mercado.

verá ter um impacto maior ainda culdade momentânea possa servir
neste ano no setor. de argumento para atrasos de cro- OCP: Quais as obras mais exe-

O crédito imobiliário, a estabí- nograma de obra. O setor da c�:ms- cutadas nomomento em Iaraguã
lidade econômica do país, além do trução civil. deu um salto enorme do Sul?
crescimento do poder aquisitivo tanto em tecnologia de materiais, PO: A procura é maior pelos
das famílias, são aspectos que refle- quanto na execução dos serviços imóveis residenciais de padrão
tem positivamente no mercado. principalmente, com equipamen- médio, tendo em vista que as fa-

tos e sistemas construtivos nos mílias assalariadas normalmente

OCP: Fala-se muito em apa- últimos cinco anos e com isso me- alcançam uma renda melhor e

gão de mão-de-obra neste setor.A lhoroumuito a performance nos re- tem boa segurança nos seus em-

falta de funcionários está de cer- sultados, equilibrando desta forma OCP: Como a informalidade pregos. "

ta forma, prejudicando o cresci- a falta demão de obra. prejudica o crescimento do setor?
mentor Quais os motivos da falta PO: A informalidade ou ilega- OCP: Quantas pessoas o setor

de profissionais? . OCP: Quais iniciativas pode- lidade traz graves prejuízos à so- emprega hoje, na região?
PO: O setor da construção de riam suprir, ao menos em parte, ciedade, seja para o poder público PO: A cadeia da construção na

uma maneira geral carece de mão a falta de qualificação dos funcio- que deixa de receber seus impos- região emprega formalmente em

de obra qualificada, .há uma ne- nários? tos, seja para o cliente que recebe tomo de cinco mil trabalhadores,
cessidade forte de capacitação dos I PO: Penso que as empresas do um produto que não tem garantia porém não se tem uma estimati-

empregados. Penso que as enti- . setor devam investir em equipa- e normalmente é enganado com va precisa do número de vagas em

dades organizadas do setor estão mentos que facilitem e industriali- . a baixa qualidade dos insumos aberto.
aos poucos oportunizando estes. zem processos melhorando a qua- empregados na obra e ainda pelo
treinamentos, porém deveria haver lidade do produto, garantindo os ônus trabalhista dos ftmcionários OCP: O que é preciso fazer

para que Jaraguá do Sul cresça or
denadamente?

PO: Penso que o poder público
precisa urgentemente definir e re
gulamentar algumas leis do Plano

Diretor, oportunizar a criação de
um Instituto de Planejamento e

estabelecer sinergia com o Pró Ia
raguá - entidade representativa da
sociedade que tem como missão
identificar as estratégias adequa
das ao crescimento sustentável
do município. Se houver este pen
samento conjunto entre o poder
público e a IniciativaPrivada, Iara
guá do Sul deverá ser um destaque
ainda maior em Santa Catarina e

no Brasil e efetivamente propor
cionar desenvolvimento e quali
dade de vida aos seus habitantes.
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Daiana Constantino - Interina - daianac@ocorreiodopovo.com.br

Cassado pelo TER
No governo deRaimundo Colombo,
Saulo Sperotto (PSDB) tem dois cargos
públicos. Além de integrar o conselho
administrativo da Casan (Companhia
Catarinense deÁguas e Saneamento),
o tucano é o atual presidente da lucesc
(Junta Comercial de Santa Catarina).
Prefeito de Caçador até o ano

passado, Sperotto e seu vice Lucir

Em 2012
Joinville deve ter uma Escola
do Legislativo já no próximo
ano. Para o presidente da
Câmara adir Nunes, o objetivo
é aproximar a população dos

vereadores, além de capacitar
os interessados em efetivar a

participação no meio político.

No dia 3 de agosto, a
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania deve
votar as úítímas duas

proposições apresentadas
pela Conlissão da Reforma
Política. Os senadores do

grupo ainda precisam
deliberar sobre o
financiamento púbUco de
campanha e sobre critérios

para funcionamento dos

partidos.

Novo site
a sociólogo e ex-presidente
Fernando Henrique
Cardoso lança o http:/ /

.

www.observadorpolitico.
org.br. Nesse endereço
virtual, os leitores podem
participar de discussões
sobre diversos temas.

Bananalama
A Polícia Federal de Joinville
já recebeu do Ministério
Público Federal o pedido
de investigação da verba

disponibilizada pelo
.

Ministério dos Esportes
para a realização da festa

Bananalama, que acontece
todos os anos em Corupá.
Um inquérito policial deve
ser aberto para apurar os

responsáveis pelo suposto
desvio de dinheiro público.

Christ foram afastados do governo
depois de o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-SC) cassá-los por
abuso de poder econômico. O
afastamento deles foi feito por meio
de uma ação comandada por Cléber
Augusto Hanisch, que será o novo

titular da 6a promotoria da Comarca
de Iaraguá do Sul, a partir do dia 1 o

de agosto.
O promotor de justiça ficou conhecido
depois de combater atos ilegais no
Meio Oeste do Estado. Por lá, ele
também foi responsável por afastar o
ex-prefeito de Calmon, João Batista De
-Geroni (PDT), que chegou a ser preso
no ano passado por praticar ato de

improbidade administrativa.

EDUARDO MONTECINO

ANIVERSÁRIO
Quem assistiu as comemorações dos 135 anos de Jaraguá ontem, viu também Como a

prefeita Cecília Konell é querida, principalmente, pelos idosos.
MARCELE GOUCHE

I, , .11. .' : !' ; I, !

Segurança pública '

Amanhã, o comandante do 14°

Batalhão de Polícia Militar Rogério
Luiz Kuhmlehn participa da plenária
mensal da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Jaraguá do Sul. Ele fará um

balanço das atividades da corporação
do primeiro semestre de 2011.

�IDI1�1,�laq�;:lflf:,/1 1'(�C!11�ule'lt'�('
"H:anlitano Senado uni proJeto de lei
que suspende a construção de: novas
usinas tennonudeares ea: todo o

t(i!rrÍtório nacional pelo prazo de 30
anos. No prbneiro senlestre de 2011,
a eentral nudear deAngra dos Reis
respondeu por 3,199'0 do rnercado de
energia elétrica nacional, produzindo
1.793megawatts lnédios.

Emancipação
A programação de aniversário dos 62 anos
de Guaramirim, comemorados no dia 28
do mês que vem, começa no dia primeiro
de agosto. Para abrir a agenda de festejos,
uma exposição artística será feita nos
corredores da Prefeitura.

Após O recesso
As Câmaras de Vereadores de Joinville e

região se reuniram ontem para debater
sobre a proposta que prevê a duplicação
da BR-280. Um dos objetivos foi decidir

, quais os encaminhamentos que devem ser

dados quanto ao projeto que está parado
no Dnit, e assim padronizar as ações dos
legislativos.

Congresso
calarinense
a prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt, .

participa do Congresso Catarinense
de Municípios, em Florianópolis. Na
palestra de hoje, o secretário de Estado
da Saúde.Dalmo Claro de Oliveira, fala
sobre as "Unidades Regionais de Saúde

para a Média eAlta Complexidades".
À tarde a discussão será voltada para a

municipalização do ensino fundamental.

Crime
No Senado Federal, umaproposta prevê'
o aumento de dois para quatro anos de
reclusão aos funcionários que cometerem
crimes contra a administração pública
como, por exemplo, o peculato.
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WilhelmWalther e a 2G
cervejaria de Jaraguá

Em 1848, nascia na Saxônia, província da Alemanha, WilhelmWalther, filho de

Walther e JosephineAntoniWalther. Ainda em sua terra.natal,Walther casou-se com

WilhelmineWalther, com quem ele partiu rumo a Joinville em 1889, aos 41 anos de

idade, e teve cinco filhos. Na localidade,Wilhelm instalou um importante curtume
(local onde se processa o couro cru) e a segunda fábrica de cerveja de Iaraguá do Sul,
cujaprodução era distribuída até no distrito de Jaraguá. Em junho de 1897, o empre
endedor lançou as marcas de cerveja "Bockbíer" e "Münchenbier', muito aprecia
das na região. As cervejas eram fabricadas em uma residência com grandes porões
e eram distribuídas por toda a região do Itapocuzinho (região que hoje compreende
Guaramirim, Jaraguá do Sul e Massaranduba). Com o amplo desenvolvimento que
o recém-inaugurado trem de ferro propiciou, as instalações foram ampliadas e do
minaram o mercado, fazendo com que Isidoro Pedri, dono da primeira cervejaria de
Jaraguá, fechasse sua fábrica e vendesse todo seumaquinário.

Na publicação do dia 26 de julho de 1987, o jor
nal O Correio do Povo anunciava a criação da terceira
faculdade de Iaraguá do Sul, pelo Conselho Estadual

, de Educação. "Trata-se do curso de pedagogia de 1 a a
4a séries e de pré-escolar, que inicia no próximo ano

e que já terá o vestibular 'no mês de janeiro", dizia a

matéria do semanário. Segundo o jornal, o processo
estaria sendo encaminhado para Brasília, para ho

mologação pelo então ministro da Educação, Jorge
Bornhausen. Até a data da publicação, a Ferj (Funda
ção Educacional Regional Jaraguaense), que abriga
ria o novo curso, somente oferecia os cursos .de Es"

tudos Sociais e Administração. "Para abrigar o novo

curso, um novo bloco está sendo construído junto ao

campus", completava amatéria. Para a construção, o
município de Jaraguá do Sul já havia investido cerca

de 1,75milhões de cruzados (moeda daquela época),
em mão de obra, com materiais adquiridos com re

cursos do MEC (Ministério daEducação e Cultura),
além do repasse mensal da Prefeitura de 11'0mil cru

zados, para amanutenção das atividades da Ferj.

3

A Erntedankfest, festa alemã comemorada no Brasil
pelos descendentes dos imigrantes alemães, é a Festa

da Colheita, celebração tradicional que ocorre após as

colheitas de outono, em agradecimento aos "presentes .".

.

de Deus", colhidos pelos agricultores rurais. A festa se

assemelha ao "Thanksgiving" que ocorre nos Estados
Unidos e no Canadá, o nosso Dia de Ação de Graças,
pouco difundido no Brasil. Na cerimônia, geralmente
realizada numa igreja, os çereais e outros alimentos
são expostos de modo decorativo e urna coroa de
frutas é levada em uma procissão. Muitas vezes,
alimentos são distribuídos para aqueles que pouco
tem o que comer na comunidade.

PELO MUNDO

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famOias

evoluindo .

.

�
Luneilder3 \

anos

FOTOS DIVULGAÇÃO

988

Criado o FBI
No dia 26 de julho de 1908, foi criado nos Estados
Unidos o "FBI" (sigla para "Departamento Federal de

Investigação", em português), durante o governo do

presidente republicano Theodore Roosevelt. O órgão
é a unidade primária do Departamento de Justiça
do país, servindo como um organismo investigativo
criminal e como serviço de inteligência.

INVENÇÕES ANTIGAS

1 42

Brasil entra na guerra
Neste dia, em 1942, o navio brasileiro Tamandaré foi
bombardeado por um submarino alemão, sendo o

estopim para a entrada do Brasil na SegundaGuerra
Mundial. Embora o país estivesse sendo comandado pelo
regime ditatorial de GetúlioVargas (similar ao modelo
fascista), o Brasil entrou na Guerra junto aosAliados,
opostos às Potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão).

..

No dia 30 de outubro de 1888 o estadunidense John J. Loud patenteou a

primeira caneta esferográfica, destinada amarcar couros, mas o invento
nunca foi comercializado. O invento é creditado ao jornalista húngaro
László Bíró, que criou a caneta em 1938, ao usar tinta utilizadana impressão
de jornais, por secar rapidamente e deixar o papel livre de borrões.
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Em turnê pe
peçad m

teatro da r
TERÇA.FEIRA, 26 DE JULHO DE 2011

LeitoresdoOCPganham desconto nos

ingressosdo espetáculo 'Os homens �

querem casareasmulheres querem sexo'

........•••..............•••.•.•. � ..............•.••.•..........................

o que: peça 'Os homens querem casar e asmulheres querem sexo'

Quando: quarta-feira, 3 de agosto
Horário: 20h30
Onde:Centro Cultural da Scar, em Jaraguá do Sul
Ingressos; R$ 50 (inteira)
Bônus: leitores que apresentarem o anúncio da peça publicado no OCP pagam apenas R$ 25
Informações: (47) 3275-2477

,

JARAGuÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

.atenção!
encontrar

um novo amor em

meio à plateia de um

spetáculo super di
vertido de teatro? A

ideia pode até parecer estranha,
mas é a realidade da peça 'Os
homens querem casar e as mu

lheres querem sexo', que será
encenada em Iaraguá do Sul no

próximo dia 3 de agosto, quarta
feira, a partir das 20h30.

Achou tudo confuso? Então, eis
aqui a explicação. Instigado pela
popularidade dos sites de relaciona
mentos, o ator Carlos Simões resol
veu estudar a funcionalidade deste
método tão atual de procurar com

panhia. Ele descobriu que amaioria
dos frequentadores daquelas pági
nas virtuais é composta de repre
sentantes do sexo masculino em

busca de namoros sérios. Elas, em
contrapartida, preferem encontros

casuais. Os dois lados, tão opostos,
dessa' realidade provocaram a es

crita de 'Os homens querem casar e

asmulheres querem sexo'. Porém, a
montagem foi além de apenasmos
trar as diferenças entre eles e elas.

Sob a história de Jonas" um

SERVIÇO

rapaz que só pensa em, finalmen

te, viver uma experiência român
tica bem-sucedida, forma-se um

lounge de casamento em pleno
palco. Para isso, os espectado
res recebem, ao acessar o teatro,
adesivos de três cores diferentes:
os verdes indicam solteirice e os

vermelhos alertam para o status

de comprometimento. Já os ama

relos, sinônimos de uma situação
enrolada, não freiam e nem in

centivam o avanço do interesse
alheio. Depois, enquanto a trama

se desenrola..o personagem prin
cipal interage com o público para
incentivar a formação de casais ou

possíveis declarações amorosas.
Estreado em janeiro, de 2008, o

espetáculo passou por cidades como
Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, An
gra dos Reis, Petrópolis, Volta Redon
da, Nova Iorque, Miami e Boston. Na
turnê catarinense, além de Iaraguá do
Sul, estão agendadas apresentações
em Blumenau, Itajaí e Joinville. No
município, a encenação acontece no

Centro Cultural da Scar e tem apoio
do O Correio do Povo. Os leitores in
teressados em assistir a peça preci
sam recortar o anúncio publicado no
jornal e mostrá-lo no momento da

compra do ingresso. Assim, é possível
ganhar 50% de desconto e pagar so
mente R$ 25 pelo acesso.

Ih empresa com
es marcas.m

AR CONDICIONADO

Projeto .Instalação • Manutenção'
! �
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. Famoso desenho da Disney baseado em um clássico

da literatura chinesa / Resina sintética muito utilizada
na confecção de produtos plásticos

I)
2. Singular, individual (fem.) / Amarrado, imobilizado z;

3. Reduzir um todo em partes
,�

4. Moderado nos gastos "

5. O deus supremo da mitologia grega / O político Ven-
4ceslau (1868-1966), o oitavo presidente do Brasil

.'

6. Brecar um veículo I As iniciais da atriz norte-americana

Temple :,

7. Aparelho usado como apoio para ajudar adultos com
I)dificuldades locomotoras

8. Abreviatura de videoteipe I Fio têxtil precioso produzi-
Ido pela larva de uma borboleta noturna, destinado à

preparação de seu casulo
B9. Pol,ígono plano de dez lados

10. Uma ciência como a matemática / Tensão Pré-Mens-
trual 9

11. Português / Sensação causada pelos objetos quando
iO

os apalpamos
12. Cadastro Geral de Contribuintes I Planta que fornece

iifibra áspera e resistente, de excelente qualidade
"

13. Espontânea cessão de bens / A 2a nota musical.
12

VERTICAIS
1. Estado de quem não tem o dom da fala I Um aparelho '13

eletrônico muito desejado atualmente
2. Sigla do Fundo Internacional de Emergência das Na-

ções Unidas para a Infância I Mamífero carnívoro,
capaz de hibernar; seus pelos rijos são muito aprecia-
dos no fabrico de pincéis

3. Agricultura I A parte externa do fruto
4. Que demonstra pouco juízo e critério
5. Pode ser borboleta ou costas / Lugar para conservar

o vinho / Sadia
6. Diz-se do papel que traz a indentificação do emitente /

Parente que pode ser materno ou paterno
7. Expulsar o feto do útero / O escritor português Júlio

(1876-1962), de liA Ceia dos Cardeais"
8. Velocidade Diferencial/Relação amorosa, especial:

mente a clandestina / Decidir-se pela aceitação de
uma coisa em relação a outra incompatível com a

primeira
9. O primeiro leite do recêm-nascido / Incapaz de deter-

minação, de firmeza,

-

REVISAODOT MPO
�
'I"

Terça-feira tem
"

sol no Estado
I'

o dia começa com céu claro�

e sol em todas as regiões de
SantaCatarina. Podem ocorrer

chuvas isoladas com descargas
elétricas entre a tarde e noite
nas cidades próximas à divisa
com o Rio Grande do Sul.

� _'o
.. :
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JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO ,�,

HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 13°C MíN: 14°C MíN: 14°C MíN: 14°C ,�Wff
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Quer desafios
maiores?

Adquiro
nossos coleções

de revistos

já publicados.
São 5 revistos
em cada volume

por um preço especial!

Econômico demais
Um homem estava passando por uma rua quando viu uma propaganda
que dizia 'De acordo com sua idade será o nç>sso desconto". Ao entrar na

loja, ele perguntou:
,

\

- É verdade o que diz a propaganda?
-Siml Que idade o senhor tem? - perguntou o vendedor.
- Tenho 40 anos! -, respondeu o homem.
- Então o senhor pode comprar qualquer produto da loja e terá 40% de
desconto!

Quando ouviu isso, o homem falou ao vendedor:
- Pois bem, daqui a 60 anos eu volto,
Econômico' demais 2
Amulher dê Jacó estava internada no hospital esperando sua visita,
quando de repente ele chegou com o pé engessado.
- ,O que foi que aconteceu com seu pé?
- Eu quebrei de propósito, depois chamei a ambulância e elame trouxe.

Assim, economizei um dinheirinho.
- Mas por que vocêfez isso� ,

.

" ," ..
"

' .' . .. '." .

'.

"

" ,. Ora, se eunão tiyesse feito isso teria que pagat um 'táxi para revisitar."
iii ;;

DIVIRTA-SE

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Depois de ocasionar chuva no Sul,
uma frente fria em deslocamento pelo
Estado provocaprecipitações também
na região Norte. Na quarta-feira, ela
segue para o oceano. Mesmo assim,
ainda há chance de precipitação em
todas as áreas de Santa Catarina. A

temperatura cai um pouco.

Ensolarado

�\
� Assim que a frente fria deixar o

Estado, o sol volta a brilhar, porém
disputando espaço com as nuvens.

Na quinta-feira, os termômetros
marcam temperaturas em elevação.
Os ventos sopram de nordeste a

noroeste com intensidade que
vai de fraca amoderada.

- ..,
" "!S$�f

SÃO JOAQUIM
T ....
9° 19°

ENTRE RIOS
o dia começa com sol e
céu claro em Entre Rios,
no Oeste do Estado.

Depois, há aumento de
nuvens e à noite ocorrem

pancadas de chuva. A
temperatura fica entre'

17·C e 28·C.

\

Parcialmente
Nublado

j
J�"'; j-'
Chuvoso

IMBITUBA
T ��'
14° 26°/'

pIi"iJI1I11i'
CRICIÚMA/.

"""

T ....

15027
�/. NOVA 1/7
r

;ji
l' CRESCENTE 8/7

Nublado Trovoada

CHEIA 15/7

,MINGUANTE 23/7
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Elijane Jung

MissBRASIL
7\ To último fim de semana aconteceu o concursoMissBrasil

_

1 " que elegeu a gaúcha PriscilaMachado como a mulher mais
bonita do país. Mesmo sendo vaiada pela plateia ao receber a
coroa e, posteriormente, ver seu posto recém conquistado ser
ameaçado por uma foto com os seios defora, deve ser ela a nossa

representante a Miss Universo, concurso que acontecerá em

setembro, pela primeira vez no Brasil. Páreo duro para Priscila
serão algumas outras candidatas latinas (na minha opinião, as
mulheres mais lindas do mundo), como as misses da Bolívia, da
Colômbia, do Paraguai e da Costa Rica. Todas maravilhosas!

Dica amaleras
A Tamy lá do blog amaleras.blogspot.com fez um post sobre unhas
decoradas com renda. Eu já havia visto e imaginava ser coisa de

profissional, de salão de beleza de primeira linha ... Mas então ela
trouxe devidamente explicadinho como fazer você mesma a sua

unha "rendada". Como a renda fica grudada na unha, imagino que
quanto mais fininha for, mais bonita e menos incômoda vai ficar...
Vou tentar fazer sozinha e depois falo da experiência. Confiram.

Batompower
Um batom com toques de canela, figo, baunilha, e açúcar mascavo
é a novidade daAvon. Os ingredientes compõem a linha Ultra
Colar Rich Colordisiac e, como o nome sugere, promete mexer
com os desejos do público masculino. O batom afrodisíaco
vem com vitamina E, jojoba e pigmentos puros em cores3D, o
que, segundo aAvon, dá maciez e volume aos lábios e define
um resultado acetinado e brilhante. As cores são bem lindas, a
embalagem caprichada e os efeitos, se de fato funcionar, uma
benção ...

rso
universotpm@oeorreiodopovo.c:om.br

Malandra é malandra
Dia desses recebi uma visitamuito especial. Deitada no sofá
com o filhão, curtindo um futéba do meu time colorado,
ouço uma buzinada bem na porta de casa e qual não foi
minha surpresa ao ver a pessoa descer do carro carregando
um cestinho com uma trouxinha rosada embrulhada. Uma

querida amiga, doida de pedra, garantia de noites bem

aproveitadas commuita gargalhada, estava ali, carregando
seu pimpolho de 40 dias de vida. Pensei comigo: Cara,
essamulher virou gente, moça de responsa, com família
formada... Meus pensamentos foram embora com o grito que
ela deu pra vizinhança inteira ouvir: "Falaí, tranquêraaaaa!
Como tás nêga?" Tem coisas que não mudam ...

Base para o rosto. Êta, coisinha milagrosa, hein? Está lá
você, com o rosto amassado pela noite mal dormida,
ou então com uma acne inflamada, ou ainda com
algumas manchinhas indesejadas e ... Tcharãm! Uma
boa base resolve tudo. Sim, meninas, é claro que todo
o resto deixa o make maravilhoso. Mas se pensarmos
bem, a base é exatamente o que o nome diz: a base de
uma boamaquiagem. Bota flash nisso!

É ATREVA
Saia longa e larga com casaco longo e largo. Gente,
não dá, né? Tudo bem que a estação é fria e a gente só
quer se cobrir omáximo que pode. Mas, ei? E as calças,
meias finas e tudo o mais. Ou então, tá: quer usar saia
longa? Capricha no casaco justo, no casaquinho de
lã enxuto, na jaqueta curta'ou qualquer peçamais
sequinha. Sei lá, esse look todo longo fica um bocado
estranho, naminha opinião. Meio treva, sabe?

CfRL C + CfRL V
umsabadoqualquer.com.br

� $&M&�I ACMO QIC
'lA·� UM ItGMO Vlvol

HA�APG�
UMA CRIANÇA..

I:' I 'f. I t •• " I I t

Descarte a
coragem tola.

1'RICOTANDO
• Viver aqui é maravilhoso.
Linda geografia,
qualidade de vida em alta,
desenvolvimento constante
e acelerado, povo lutador e
acolhedor e um playground
sem grandes perigos.
Gostaria de verdade, que
Jaraguá do Sul continuasse
assim ... Amo estar aqui!

• Falem o que quiserem
daAmyWinehouse.
Louca, drogada, bêbada,
escandalosa, sem juízo, sem
noção... Ninguém é obrigado
a aceitar tantos adjetivos
negativos e nem serei eu a

'" questionar ou nega;r isso.
Mas a voz damulher foi algo
'absurdamente louvável...

• Naminha família,
ninguém quer saber se

, feijoada combina com
.

io; cerveja ou,c�U?,jrinha.
"noite fria, comi'âijruele

. c êifinho delicioso erodós
reunidos batendo papo, a
última coisa que a gente
pensa é na combinação
comida x bebida... Que nada!

Ii\tA, vocls:xcou MAlUCIJI
1l(AT&P; CUSPI'f ESSA
CUMÇAA�AI

I''fll-' t I II
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Pizzas e Massas
(47) 3370 .. 3242

Sucesso
Mesmo com o tempo tentando estragar o dia,
a 9a edição da Stammtisch, festejada no do

mingo, dia 24, foi marcada com sucesso abso

luto. Famílias, jovens e gente de altíssimo astral
foram os ingredientes que marcaram o maior
encontro de amigos doNorte do Estado deSanta'
Catarina.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo e presidente da
Câmara deVereadores Jaime Negherbom. Ele
também confere a coluna todos os dias.

•

Imo

A jovem loira Rafaela Braga, bonitona e na dela,
está namorando à distância. Esta semana a bela
recebeu o presente direto de Floripa. Ummimo

em comemoração ao primeiro mês de love. O
amor é lindo!

Moa Gonçalves

DEGUSTAÇÃO O casal de arquitetos Edson
e Sheila Lima, prestigiando a degustação de
vinhos Pericó, na Bodega do Richler

'j;

TRIO Glevcv labiano, Jutiana Venturi e
Zinho Tomio no Restaurante Madalena

SS'cQpital
Saia justa
Nas quartas-feiras, como é tradição, muitos casais saem de casa

para revigorar o namoro e celebrar a noite com os amigos. Mas
tem uns que vão e terminam brigando... em um restaurante

da city a saia justa entre um casal foi tão grande que uma
abelhinha que presenciou a briga aposta que vem separação
por aí. A noite foi só a desculpa.

Noite das sopas
Amanhã, na Confeitaria Bela Catarina, rolamais uma deliciosa
Noite das Sopas. E o que émelhor - Georgete Damm, dona do
pedaço, promete novidades. Uma boa pedida!

;

Jantar italiano
Na próxima quinta-feira, 28, o hotel Ribeirão Grande Eco

Resort Spa, movimenta uma concorrida Noite Italiana.
Mais informações no fone 3275-1995

Paula Fernandes
Numa iniciativa da galera bacana do Pancadão'
Sertanejo e do Green Beats, dia 02 de outubro,
estará em Iaraguá do Sul, paramega show na

Arena, a cantora sertaneja Paula Fernandes.

moagoncalves@netuno.com.br'

�araguá Auto Elite
A escolho perfeita

TECON'I'EI
• DicaMôser, diretor do
Samae, vem recebendo
vários elogios pelo belo
trabalho quefaz à frente
da pasta. Bola branca.

VINHO Sérgio Piske e Dione
Winter também foram conferir a

degustação na Bodega Richter,
na última quinta-feira

• Ser você mesmo em
um mundo que está
constantemente tentando

fazer de você outra coisa
é a maior realização.
(Emerson) Feijoada do Moa

Os ingressos para a 110 Feijoada do Moa, que
acontece dia 20 de agosto, na AABB, já começaram
a ser comercializados. O local de venda dos convites
são: lojas Arezzo Shopping Breithaupt, Homem.
Com, Capital Imóveis e na Revista Nossa. Mais

informações pelo fone 3370-2900

• A presidente daApae
MÓnicaMenegotti Schunke,
será a capa da revista
NossaWeekend destefinal
de semana.

• Quem esteoena city no
feriado foi o simpático
Mauro Luiz Leal. No

domingo, deu uma
passadinha no Calçadão
para curtir a agitada
Stammtisch. Já retornou
para São Paulo.

• Dia 20 de agosto, na
AABB, acontece a 110

Feijoada do Moa. A alegria
não está,

, nas coisas,
está em
nós.

,ORANN
GOETHE

• Os amigosDeonildo
eMarlete Reckziegel
comemoram em breve

,
a chegada deMiguel, o
primeiro neto do casal.

J....f:JbONltorio
1e n z r

Quase noivos
Paulo Bruno e Márcia Belo: noivado

engatilhado paramuito em breve.

ISO 9001

Liliane
Não ousem esquecê-la: A joinvilense
Liliane Blank é a aniversariante mais

festejada de hoje e vai adorar saber

que foi lembrada.

Baile de gala
A alta sociedade tradicional tem encontro marcado sábado, 30, a partir
das 23h30, no Salão nobre do aristoçrático Clube Atlético Baependi,
onde será realizado o lo Baile de Gala da Apae. Detalhe: toda a receita

arrecadada no encontro será revertida em favor da entidade.

Uma dasmais pontuadas ou
prestigiadas do pedaço, Luciana
Albuquerque larga escovas,
tonalizantes, gel e afins para receber
muitos beijinhos nas bochechas,
na condição de amais querida
aniversariante da cidade hoje. Cheers!

Show ele balldas Beijinhos
Pra quem gosta de curtir
música de bandas, rola
todos os sábado, às 13

horas, na Rádio Band FM
99,9, o programa Show de
Bandas. A apresentação é do
comunicador Flávio Ludero.

MADALENA Simoni Rausis e Luiz

Gaspar, no Restaurante Madalena

MAURICIO HERMANN

Em mais uma ação efetiva a favor da população, a Câmara deVereadores de Jaraquá
do Sul está destinando recursos do seu orçamento para a construção de uma nova

fábrica de pré-moldados no Presídio Regional. O projeto de lei autorizando o inves

timento foi aprovado pelos vereadores na sessão da última quinta-feira, dia 7.

Ao todo, serão investidos RS 137 mil na construção de uma área de cinco mil metros

quadrados. O local vai abriqar as novas instalações da fábrica de lajotas, meios-fios,

cas�s pré-fabricadas e tubos. As obras devem começar no mês de agosto.

A nova estrutura vai possibilitar que 60 detentos do regime semi-aberto se dediquem
ao trabalho e recebam um salário por isso. Hoje são 12 detentos empregados. Outra

vantagem é que, além da remuneração, eles têm a pena reduzida por dia trabalhado.

O benefício também chega a toda comunidade. As lajotas feitas no presídio são uti

lizadas para pavimentar escolas, parques e praças. Com a nova fábrica e o aumento

da produção, elas servirão também para pavimentar as ruas da cidade, inclusive

onde trafegam veículos pesados como caminhões. Sem contar que os custos para

a Prefeitura são menores em relação às contratações por meio de licitação.

CÂMARA DE
VEREADORES

� DEJARA6UÁOOSUl 0800.648.6465
WlII!w.cmjs.sc.gov,br

J�,l ""�t1.

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul - 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br
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LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Gosto de árvores. Como eu já disse em um poema,
gosto de coisas simples: de um sorriso de crian

ça, de um rio de águas claras, de flores, campos e pra
ças. Gosto de natureza, simplicidade, pureza, de ter
ra, mar e de sol. E gostomuito de árvores. Gosto delas
na primavera, no inverno, no verão e até no outono.

Gosto do verde das árvores, gosto da cores das
suas floradas, gosto da sua sombra, dos seus frutos,
gosto do ar que elas limpam para nós, seres huma
nos. Gosto de árvores pequenas, médias e grandes.
Porque todas elas são árvores e árvore é natureza.

Sou viciado em árvores floridas. O flamboiã é

fantástico, grande árvore que desabrocha flores ver
melhas entre as suas folhas verdes e depois cobre o

chão com suas pétalas, formando um tapete rubro.
Diferente do ipê, que se enche de luz trocando todas
as suas folhas por flores cor do sol e, quase efêmero,
forma um tapete amarelo, iluminando o chão.

É mais comum vermos a azaleia como um arbus

to, mas ela cresce e se transforma em bela árvore, que
eu tenho visto por aí explodindo em cores diversas,
como vermelho, branco, rosa, champanhe e outras,
colorindo também o nosso inverno. Nos últimos

anos, com o inverno esticado, a azaleia floresce mais
tarde, de modo que podemos encontrar, em agosto,
muitas delas em plena floração pelos caminhos.

E o jacatirão, ah,
o jacatirão. É uma ár
vore que cresce livre
na natureza, a espécie
nativa, e floresce no

final da primavera fi
cando çom flores até o

f·

auge do verão. As ma-

tas, encostas, morros
ficam tingidos de ver-
melho - que é o matiz

da mistura de suas pétalas lilazes, brancas e de ou

tros t01!s entre essas duas cores. No outono, na época
da Páscoa, floresce uma outra variedade dessa gene
rosa árvore, queé chamada de quaresmeira, com flo
res menores que da árvore nativa, mas com cormais

acentuada. No inverno, floresce a variedade híbrida,
de jardim, com suas flores maiores, parecidas com as

da árvore nativa, chamadas de manacá-da-serra.
E temos ainda primaveras (buganvI1ias), ipês ro

xos, paineiras e tantas outras árvores belíssimas, ma

jestosas, que a natureza é pródiga em beleza.
Sou fascinado, também, pelas flores das árvores

frutíferas, como a flor .do pessegueiro, a flor da laran
jeira' a flor de maracujá - essa não tem o perfume das
duas anteriores, mas é de uma beleza incomensurá
vel. E, na verdade, maracujá não é uma árvore, mas
da maneira como. essa planta sobe nas outras, acaba

parecendo ser uma delas.Vocês já viram uma cerejei
ra japonesa florescida? É um espetáculo grandioso.

Na realidade, gosto até daquelas árvores com

flores mais simples, que às vezes nem têm cor,

como a flor da silveira, que é branca. A verdade é

que gosto de árvores. Gosto até daquelas que não

florescem com pompa, que florescem timidamen

te, pois todas elas, como nós, seres humanos, são
irmãs gêmeas da natureza. Natureza que fica mais

pródiga na primavera, quando brota mais verde,
quando florescem mais cores. Natureza generosa,
que nos dá beleza sem fim mesmo com o ser hu
mano maltratando-a tanto.

É mais comum
vermos a azaleia
como um arbusto,
mas ela cresce e se

transforma em bela
árvore

�

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cachorrinha apareceu na casa da Tatiane Mendes em meio à noite. Ela
ainda não sabe comer sozinha e tem alimentado através de mamadeiras.

Como já possui um cão e está de mudança, Tatiane busca um novo dono para a

cadelinha. Informações: (47) 8469-4179 ou tatianefm@weg.net

í'r(rIIM1v(iiiii-:�mo

C(J(l�peü�' leia
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Contabilidade
Consultoria Empresarial
• CRCtSC, tl06269/(l

www.gml)z.com.br

f47}�1 f -4147

gurnz@gUn17..com.br

UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO. Desde 1978

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
VItórIa exIge que Norma mande Léo salr da Igreja.

Pedro e Marina estranham o comportamento dos convI
dados. léo vê o casamento na porta da Igreja e Raul nca
nervoso com a presença do fIlho. SuelI conhece GIIvan e

lhe dá um sanduíche. Léo elogIa Norma e ela flca sensl
bIlIzada. NatalIe fIca angustIada com a lIgação de Cortez.
Helena aparece na festa do casamento, acusaWanda de
ter roubado suas jõlas e EunIce escuta. Norma demons
tra carInho por Léo. Raul conta para Marina e Pedro que
Léo foI ao casamento e o ex-pIloto decIde procurar o Ir
mão. Norma vaI à casa de VItória.

• CORDEL ENCANTADO
NIdInho pede ajuda a ZIg e DulcIna para encon

trar o pal, Úrsula combina com BaldInI de destItuIr

TImóteo do trono depols de prenderem Augusto. Ze
nóbío flca Incomodado quando Petrus beIja a mão de
FlorInda. MIguézIm prevê que os justos Irão perder a
batalha e todos fIcam preocupados. O grupo Invade

o paláclo, mas é rendido, Jesuíno reconhece Açucena
e fIca com medo ao vê-Ia no mele dos cangaceIros.
Herculano e Bel tentam salvar seus cúmplIces. FelIpe
ajuda Dora a fugIr. Jesuíno é atIngIdo durante a confu
são. Açucena é presa.

• MORDE & ASSOPRA
MInerva desclassiâca UlIan e AlIce defende a

mãe bIológIca. ícaro dIz a �aomI que chamou JúlIa

para ser testemunha do processo de doação da casa

para ela. Fernando melhora e lídIa dlz a TIago que ele
tem que convencer o paI a deIxar o Irmão Ir embora
com LavínIa. MInerva manda cortar a águada merce

aria para forçar AUce·a voltar para casa. ElaIne/ÉlcIo
vIsIta XavIer na delegacIa e arma um plano para rou

bar SWI foto. Salomé pressiona NaomI a lhe entregar a
casa. Amanda observa NaomI recarregando sua bate
ria e írama para Leandro vê-Ia conectada.

• VIDAS EM JOGO
FrancIsco a expulsa. Sandro convIda WellIgton

para um baile funk. O porteiro do condomínIo de Au

gusta lIga para avisar que Adalberto chegou. Augusta
desce. Adalberto a segura com força e a ameaça. San
dro é levado à força para conversar com seu chefe. O
trafIcante bate em Sandro. Adalberto chantageIa ZIzI.

WellIgton e Grace são escoltados por bandidos até o

baile, PaulInho e Sandro fIcam tensos. Os gêmeos fl
cam maravIlhados com o salão. Uma fotógrafa regIstra
tudo e dIz que está fazendo Isso a pedido do dono do
morro. Napa chega ao bane.

ANIVERSARIANTES
25/7 Ingrid M. Kanzler 26/7 Márcio L. C. Severo

Alceu Grade Irene M. Eichstadt Adilson Kreutzfeld Maria M. Milan

Alessandro Richter Ivone Bublitz Adriano Hostin Maria Zehnder

Aline V. Dellani Jean C.Grim Alcione Flohr Marileia Baumgaertel
Auany N. de O. Engel JoelJahn Aldete Kanszenski Morsés Vieira
Boleslau J. Mader Joel S. do Prado Junior Anita Spezia Picoli Odilson Beck

Cristina B. Schroeder Jonas Maske Aristides Minei Olga Marcari

Darli Forlim José J. Fernandes Belisário L de O. Lagedo Osni C. de Aguiar
Denis Borchardt Josiane Becker Daiana C. Costa Rafael A. de Jesus

Dorvalina Faltin Leticia S. Kohn Donizete de Souza Rafael Mahs

Eliane M. L. Stinghen Lina Wandersee Eduardo Travassos Roberto Voltolini

Elizaberta M. Gascho Magdo Ferreira Eliane F. dos Santos Rogério Fossile

Flávio R. Narloch MarianaAp. R. Lenckulh Fabiane Vegini Romi S. Soares
Gerei C. Gois Rebeca A. Grechuski Geison D. Dalcanale Rosimeri Schrnoeller

\

Gislaine S. da Luz Reinaldo Marquardt Janaina D. Borchardt Sandra R. Meier

Giulio O. Pereira Rosa Pereira Jaqueline Hruschka Sérgio L. F. Pereira

Gustavo da Rosa Rosilde Seben Katia N de S. Pincegher Tatiana Spézia
Ilite M. tanga Sandra M.Wagenknecht Lavinia V. Xavier

lIori K. da Silva Tatiane C. de Souza Marcelo da S. Oliveira
"
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A vilã do High Schoool
Musical, Sharpay Evans

(Ashley Tisdale), embarca para
Nova Iorque decidida a virar
uma estrela da Broadway.
Com seu cachorrinho Boi, a
protagonista vai ser descoberta

por um caçador de talentos
que parece mais interessado
no animal de estimação do que
na própria Sharpay. O elenco
tem Ashley Tisdale, Cameron
Goodman, Austin Robert Butler,
Alec Mapa, Jack Plotnick e

Jessica Tuck.

A cartunista-de Chicago Sarah
Moon dribla os problemas
da vida real com uma dose
saudável de perspicácia em

sua tirinha 'Apenas respire',
publicada em jornais e revistas.
Enquanto Shirl, personagem
principal e alter ego de Sarah,
se submete ao tratamento de

inseminação artificial, a situação
por ela vivida começa a refletir
as dificuldades da criadora para
conceber um bebê.
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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lIIrtL'I:ff!'-' CINEMA
TRANSFORMERS - o LADO OCULTO DA LUA
OS Autobots, liderados por Optimus Prime, estão de

voltá em ação em uma luta contra os terríveis üecep
ticons, que estão determinados a vingar a sua derrota
em "Transformers: A Vingança dos Derrotados". Neste
novo filme, os Autobots e Decepticons se envolvem em

uma perigosa corrida espacial entre os EUA e a Rússia
e uma vez mais humano Sam Witwicky (Shia Lebouf)
tem de ir em auxílio do amigo robô. Há também novos

personagens, incluindo um novo vilão, Shockwave,
um transformer que governa Cybertron enquanto os

Autobots e Decepticons se enfrentam na Terra.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Cilada.com - Nac (17h15, 19h15 e 21h15)
• Carros 2 - Dub (14h1 O)

• Cine Breithaupt 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h, 18h30 e 21h)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Leg (18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2

- Dub (13h10 e 16h)
• Cine Neumarkt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 .

- Leg (13h30, 16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao banco central- Nac (14h30, 16h40, 19h e 21h10)
• Cine Neumarkt 4
• Carros 2 - Dub (13h40 e 15h40)
• Cilada.com - Nac (17h40, 19h40 e 21 h30)
• Cine Neumarkt 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central- Nac (14h10, 17h, 19h30 e 22h)
• Cine Norte Shopping 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(12h30, 15h20, 18h1 O e 21 h)
• Cine Norte Shopping 2
• Assalto ao banco central- Nac (12h, 14h15, 16h30, 18h45
e 21h10)
• Cine Norte Shopping 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (14h,
16h50, 19h35 e 22h20)
• Cine Norte Shopping 4
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(11 h55, 14h45, 17h35 e 20h25)
• Cine Norte Shopping 5

_

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h25, 15h35 e 17h45)
• Cilada.com - Nac (19h50 e 22h)
• Cine Norte Shopping 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h15,
16h05, 18h55 e 21h45)

• Kung Fu Panda 2 - Dub (11 h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Carros 2 - Dub (13h35 e 15h50)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub (18h20)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (21 h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Garten 2
• Assalto ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19h e 21h15)
• Cine Garten 3
• Carros 2 - Dub (14h30 e 16h40)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Leg (18h40 e 21 h30)
• Winnie The Pooh - Dub (13h)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h40, 17h, 19h30 e 22h)

• Cine Garten 5
• Meia Noite em Paris - Leg (22h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40, 17h40 e 19h40)
• Cine Garten 6
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Leg (18h50 e 21 h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte -

Parte 2 - Dub (13h1 O e 16h)
• Cine Mueller 1
• Assalto ao banco central- Nac (14h, 17h, 19h30 e 22h)
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (16h40 e 21 h30)
• Transformers - O Lado Oculto da Lua - Dub

(13h45 e 18h40)

• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h30, 16h1 O, 19h e 21 h50)

Juliana Silveira
sai da maternidade
A atriz Juliana Silveira já voltou para casa
depois de dar à luz. O bebê, chamado de
Bento, nasceu na noite de quinta-feira,
no Rio de Janeiro, mas só mãe e filho
só receberam alta na tarde do último

domingo. Ela é casada com o empresário
JoãoVergara. O último trabalho da atriz na
televisão foi na Record, em 2009.

Pais de cantora
•

se emocionam

Os pais da cantoraAmyWinehouse,
encontradamorta no último sábado,
em Londres, não conseguiram conter

as lágrimas ao ver as flores e presentes
deixados por fãs em frente à casa da filha. A

homenagem póstuma emocionou o casal.
O pai, Mitch, se disse feliz com a companhia
dos admiradores da filha. "Não consigo
dizer o quanto significa para nós. Isso torna
as coisas mais fáceis", afirmou.

Atriz admira
•

ensaios nus
Apesar do sucesso, atrizGiovanna Lancellotti,
que vive a personagem Cecília, na novela

global Insensato Coração, ainda não pensa
em posar nua.Mesmo assim, afirma que não
exclui totalmente a opção. Isso porque, acha
o trabalho lindo e o admira. Ela, que namora
o ídolo juvenil Pe Lanza, vocalista na banda
Restart, pretende tocar a carreira fazendo
faculdade de cinema..

Casal pretende
morar junto
JenniferAniston e Iustín Theroux já pensam
em dividir amesma casa. Segundo fontes
próximas ao casal, os dois procuram um

novo lar e, inclusive, foram vistos fazendo
visitas a imóveis. Ao que tudo indica, esse
pode ser um dosmotivos que levou a atriz

a vender a casa de BeverlyHills por US$
38milhões, há cerca de ummês. Jennifer
garante que estámuito feliz e se considera
muito sortuda pelo namoro.

Ator gosta do
assédio de lãs
Ricardo Tozzi, que vive o Douglas em
Insensato Coração, ainda se surpreende com
o sucesso gerado pelo personagem. "Como
é que um cara que fala coisas tão absurdas,
erradas e esdrúxulas pode cair no gosto
popular?", indaga.Apopularidade também
provocou o assédio massivo de fás. Apesar do
ataques dasmulheres, ele não se incomoda.
"Gosto do assédio. Ficaria triste se não

houvesse esse reconhecimento", comentou.

Regina Braga ch
todos bissexuais
Mãe de Gabriel Braga Nunes, a atriz
Regina Braga causou polêmica com uma

declaração feita à imprensa nacional.
Segundo ela, o ser humano é um
animal bissexual por essência. Por isso,
o preconceito aos gays seria motivo de

vergonha. "É uma coisa tão ultrapassada. Eu
acho tão absurdo a humanidade ainda ter
esse tipo de problema, pois é a coisamais
natural domundo", comentou.

ÁRIES
Tudo indica que estará mais convincente e o astral revela
maior sucesso nas parcerias ou novas associações. No campo
afetivo, você terá a segurança que sempre quis. Abuse do

poder de comunicação. .

TOURO
'Não é hora de buscar por atalhos, mas de dar duro para chegar
aonde quer. Você poderá até reivindicar um aumento ou promoção.
No romance, o desejo de segurança predomina..

GÊMEOS
Hoje, você tem grandes chances de sucesso em tudo que envolva
lazer e entretenimento. O astral é muito promissor na vida a dois.A
fase é ideal para quem deseja maior comprometimento.

CÂNCER
Atividades que exijem anonimato, sigilo profissional, pesquisa
ou investigação contam com altíssimas vibrações. No decorrer

. do dia, a necessidade de ficar só pode aumentar.

LEÃO
Hoje é um bom dia para quem ocupa um cargo de chefia Tarefas

que requerem atenção e disciplina são favorecidas. O astral revela

maior maturidade emocional. Exponha os sentimentos.

VIRGEM
Convém lutar pelo reconhecimento e valorização profissional.
Esta é uma fase de maior estabilidade material. Não espere
muito da vida amorosa. Concentre-se nos objetivos.

LIBRA

Hoje o dia pode ser duro, mas os resultados são satisfatórios.
Quanto mais participação, maior é o reconhecimento. No campo
afetivo, o desejo de estabilidade prevalece.

ESCORPIÃO
Você está mais consciente das limitações e, por isso, tem boas

chances de superá-Ias. Aproveite para fazer uma autocrítica
e se concentre no trabalho. No amor, há sinal de retração e

timidez.

SAGITÁRIO
Você está mais sensível às necessidades alheias e tentará
satisfazê-Ias. Quem trabalha em equipe ou com o público conta
com ótimas vibrações. O romance está protegido.

CAPRICÓRNIO
Bom dia para se concentrar nos assuntos profissionais. O
potencial pode ser testado, mas tudo indica que dará conta do

recado. A vida afetiva corre o risco de ficar em segundo plano.

AQUÁRIO
Hoje, o astral favorece todas as atividades que exijam
conhecimento específico, planejamento e concentração. No
amor, há uma tendência em buscar por solidez.

PEIXES
Não fuja das responsabilidades no setor profissional. Quem
trabalha por conta própria não pode reclamar: 00 ponto de vista

emocional, o astral sugere estabilidade.
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A 9a edição da
Stammtisch (Festa dos
Amigos), realizada no
último domínqo, no
Calçadão, em [araquá
do Sul, foi mais uma
vez um sucesso.

Apesar do tempo
chuvoso, o clima era

de alegria e cerca

de dez mil pessoas
fizeram a festa com

. muito chope.
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MOVIMENTO

Felicidade como direito público
Proposta pretende convencer governos a

investir em serviços de mais qualidade

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Felicidade. Não há sentimen
to mais procurado nem mais

abstrato. O "bom êxito", como

define o dicionário, é em prin
cípio alcançado de diferentes
formas, por pessoas diferentes
e com objetivos distintos - Irias

pode ganhar um novo significado
em breve. É que foi essa expres
são a escolhida para conduzir o

Movimento Mais Feliz, que tem o

objetivo de conquistar nacional
mente o direito à felicidade por
meio de melhorias na educação,
trabalho e moradia.

O nome pode não impor
respeito, e o risco é simplificar
intenções essencialmente de
mocráticas: mobilizar a popu
lação para cobrar e promover
ações que respeitem os direitos
básicos de todos, como saúde,
alimentação, lazer e segurança.
"É um ponto de partida. O que
pode trazer mudança é uma

nova política pública, o Mais
Feliz apenas ajuda a mudar a

mentalidade, se for bem com

preendido", explica a advogada
Martha Carina Bianchi.

O movimento é apartidário,

6° ., São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, Q lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição.

não-governamental e não-as

sistencialista e tem corno ponto
principal a participação e o en

volvímento em causas sociais. No

momento, a luta é pela aprovação
no Senado daProposta de Emenda
à Constituição 19/2010, da autoria
do senador Crístovam Buarque
(PDT-DF). A PEC pede a alteração
do artigo 6° da Constituição para
incluir o direito à busca pela feli
cidade (veja o quadro). A palavra,
segundo Martha, pode ter a fun

ção de
_

sensibilizar os operadores
do direito e economistas, mas não
traz resultados isolados.

No dia 19 deste mês, a ONU

(Organização das Nações Uni

das) aprovou uma resolução que
reconhece a busca da felicidade
como um "objetivo humano fun
damental". O sociólogo Victor
Danisch concorda. "Esse pano
de fundo está provocando uma

nova forma de pensar: menos

dinheiro, mais felicidade e dig
nidade. Qualquer tipo de inicia
tiva direcionada à felicidade das

pessoas - não como clichê, mas
como construção social - é váli
da. É preciso ter possibilidades
de lutar pela construção da pró
pria identidade de capacidade de

cidadania", resume o professor.

DIVULGAÇÃO

MUDANÇA Movimento mobiliza população e reivindica inúmerasmelhorias sociais

/I

6° - São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação,
a saúde, a alimentação, o.trabalho, amoradia, o-lazer, a segurança,
"a previdência social, a proteção àmaternidade e à infância, a

.

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e,e ,e •••••••••••••••••• e ••••

Você acha que omovimento pode trazer resultados?

Se o movimento for bem divulgado
e as pesso._s tiverem conhecimento
sobre ele, acredito que deva surtir
efeito sim. Inclusive colocar a

felicidade como direito.

Acho que pode ajudar a trazer
.

resultados. A mobilização pode
promover uma transformação,

principalmente em saúde e educação
- que hoje são os mais deficitários.

Acho essa uma boa atitude, e acredito
que trará resultados. Estamos precisando

muito de uma mobilização com foco·
social. As coisas seriammais fáceis se

fôssemos engajados.

FranciscoDeoncio,
2S anos, açougueiro

Sandra de Oliveira Cha1ito,
28 anos, professora

TeobaldoGervin,
72 anos, aposentado

..............................................................................•..............................................................................
, , ..
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AuxíLIO NA SEGURANÇA

Gansos ocupam
.lugar dos cães
Aves são usadas como alarme antifuga
no Presídio Regional de Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Nada de cães com raças que
metem medo e afastam

até mesmo os mais corajosos.
A moda agora é a aquisição de

gansos para: serem usados como

alarme antifuga. A prática é ado
tada há um ano em Iaraguá do
Sul, usada também na peniten
ciária São Pedro de Alcântara,
na Capital, A ideia de trocar cães

pela ave agitada e escandalosa

surgiu logo na inauguração da
nova ala feminina da unidade

prisional de Jaraguá do Sul.

Segundo o diretor, Cleverson
Henrique Drechsler, um canil

que abrigaria cachorros como

forma de coibir possíveis fugas
foi construído no local. Seguin
do o exemplo de Florianópolis, o
diretor resolveu utilizar seis gan
sos. "É uma barulhada sem fim.

Qualquer movimento, o bando

já faz tumulto e alerta quem está
de prontidão no sistema de segu
rança", comenta.

As aves são tratadas com

milho e sobras de 'verduras da

alimentação carcerana. Dão
menos despesa que o cachorro,
adoecem menos e tem instinto

"territorialista", ou seja, ninguém
invade seu espaço. Outro motivo
seria a afetividade entre o cão e

o dono. Como o canil é virado

paras as celas, os cães se tornam

amigos dos detentos. Já os gan
sos não se comovem com o trata

mento que recebem dos presos e

estão sempre prontos para cum
prir a missão de dedurar.

FOTOS MARCELE GOUCHE

Mais rigor nas visitas
semanais aos detentos

O sistema de segurança tam
bém é reforçado nas visitas se

manais. Desde o ano passado, o
presídio segue à risca as novas

regras que padronizam o siste
ma penitenciário catarinense,
através da normativa 001/2010.
São 23 itens que estipulam regras
padronizadas em todo o Estado.

Em Iaraguá do Sul, as famí
lias passam primeiramente pela
"casa de revista", uma estrutura

construída próximo ao portão
de entrada, uma iniciativa do
diretor do presídio, Cleverson

Henrique Drechsler. Mulheres
e homens são separados e pas
sam pela revista. Quem quer
levar uma comida diferente ao

detento, precisa seguir a lista de
15 itens anexados na portaria.
Todos os alimentos e material de
limpeza passam por uma rigoro
sa revista para evitar a entrada

de drogas e armas. E ainda assim
tem gente que arrisca. Esse ano,
uma mulher foi flagrada tentan

do levar maconha ao filho. Na
mesma semana, a esposa de um
detento também tentou levar

droga para dentro do presídio.
Ambas permanecem detidas por
tráfico de droga. O crime ainda
sofre um agravante, uma vez que
a o flagrante ocorreu dentro de
uma unidade prisional. No iní
cio de 2011, um visitante tentou
entrar com 250 pedras de crack
dentro de um pacote de açúcar. A
revista coibiu a entrada da droga.

As visitas ocorrem nas quar
tas e quintas-feiras, das 8h às
17h. Os nomes são cadastrados
e só podem entrar duas pesso
as por detento. Os visitantes se

restringem a pai, mãe e esposa.
Crianças podem entrar somente

com autorização do judiciário.

Enférmarias (sêtor I e II)
Manhã: 10h30 às 11 h30

Tarde: 14 hã s 16h

Tendo em vista a importância da família e amigos para a recuperação do paciente,
mas entendendo que para um adequado processo de recuperação, é fundamental o
fluxo controlado de pessoas no ambiente hospitalar, o Hospital São José estará

reorganizando os horários de visita a partir do dia 25 de julho de 2011.

Enfermarias(sêlor I e II)
Manhã: tOh30 às 11 h30
Tarde: 14h30 às 16h
Noite: 17h30 às 18h30

Maternidade e Apartamentos
Integral: 10h às 19h

UTI.
Tarde: 16h às 16h30
Noíte: 191130 às 20h

.

UT.1t
Tarde: 17h às 17h30
Noite: 2011 às 20h30

É proibida a entrada de menores de 12 anos.

Pacientes em Isolamento:
É restrita a visíta 'até a üoeraçáo médica.

Seguindo exemplo de ftorianópoUs, cães foram trocados pOr seis ga,.1SOS HORÁRIO DE VISITAS

Dia de Semana Fim de Semana

Situação já foi pior, diz diretor
No fim de 2009, uma rebelião

histórica foi presenciada no pre
sídio de Iaraguá do Sul. Um dos

principais motivos seria a super
lotação pois, na época, a unidade
contava com 330 detentos. A ca

pacidade é para 168 vagas. Hoje,
a situação não é a ideal, mas já foi
considerada muito pior. O presí
dio reúne atualmente 313 deten
tos. Desses, 150 são condenados e,
na teoria, deveriam estar em peni
tenciárias. "Houve época em que
chegou a aglomerar 360 presos.
Agora fizemos transferência quase

toda a semana para tentar con

trolar a situação", afirma o diretor.
Outramedida que ameniza as ten

tativas de rebeliões e fugas são os

trabalhos desenvolvidos na unida- .

de. Cerca de 220 presos realizam '

algum tipo de atividade. Ameta do
diretor é colocar 100% da massa

carcerária no trabalho.

Hoje, o presídio conta com

atividades em casas pré-fabrica
das, na confecção de acessórios
instrumental musical, aUXI1io
em embalagens para produtos
plásticos, entre outros trabalhos.

Tudo com o apoio de sete empre
sas conveniadas. A mão-de-obra
vai aumentar nos próximos dias,
através do acréscimo do convê
nio com a Prefeitura. São mais
60 internos que trabalharão na

construção de lajotas, meio-fio e

casas pré-moldadas. '

Toda a atividade é remune

rada. O dinheiro, é guardado no

setor de pecúlio do presídio e

utilizado pelo preso em caso de
necessidade. Boa parte do salário
é encaminhada para a família. A

pena também é reduzida.
R. Dr Waldemirol Mazurechen, 80 - Centro! Jaraguá do Sul- SC. 89251-830

Fone 47 3274-5000 I 473371-1588 I wwwf1ospitalsaojose.org

Maternidade e Apartamentos
Integral: 10h às 19h

UTII
Tarde: 16h às i 6h30

UTIIt
Tarde: 1711 às 1 '71130

Nos fins de semana a UTI
não é liberada a noite

(.

SÃ()J2,,��
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MARCELE GOUCHE

SISTEMA PENITENCIÁ.RIO

Direção dopresídio
refo segurança
Câmeras de monitoramento auxiliam

policiais a manter a ordem em todas as

instalações do presídio regional
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Quem compara o sistema de

segurança do Presídio Regio
nal de Iaraguá do Sul hoje, percebe
nitidamente a diferença ocorri
da de um. ano para cá. Até então,
o lugar era vulnerável e chegou
a ser palco de uma fuga histórica
de 24 detentos, em março do ano

passado, isso sem falar na rebelião
ocorrida no último dia do ano de
2009. Amedida de segurançamais

recente é a instalação de mais 15

câmeras de monitoramento, in
cluindo o equipamento de alta

tecnologia, o speed dome. Orçado
em R$ 5 mil, é o mesmo utilizado
em sistema de segurança em vias

públicas.
O material já começou a ser

instalado nos principais pontos da
unidade prisional e deve entrar em
funcionamento em 45 dias. Ele re

força a demanda de 20 câmeras já
existentes no presídio. Para colocar
o projeto em prática é necessário

o montante de R$13 mil, dinheiro
proveniente do Conselho Comuni
tário Penitenciário, exclusivo de Ia
raguá do Sul. A verba éproveníente
de fianças e penas alternativas.

O Conselho também recebe
25% do salário que o preso ganha
em trabalhos realizados. dentro
da unidade. "Esse dinheiro nós

guardamos para investimento
em benefício do próprio deten

to, como melhorias na estrutura,
na cozinha, entre outras coisas",
explica o diretor do presídio de

Jaraguá, Cleverson Henrique
Drechsler. Para utilização dessa
verba é necessário o aval do Mi
nistério Público, do 'Conselho Pe
nitenciário e do poder judiciário.

.I

Novomuro de proteção
está quase concluído

O muro de proteção que cer

ca a unidade prisional também
era outra reivindicação de longa
data. Demorou, mas finalmen
te o projeto saiu do papel. Falta
agora a construção de três gua
ritas que abrigarão soldados da
PolíciaMilitar:

O diretor da unidade, Cléver
son Henrique Drechsler espera o

aditivo da Secretaria de Seguran-

ça Pública para a construção. A
edificação, orçada em R$500 mil,
iniciou em abril do ano passado.
A estrutura tem sete metros de
altura por 200 metros de compri
mento e deve permitir que seja
erguido no local um bloco com

70 vagas para presos e espaço
. de trabalho. Se tudo der certo, as

guartias devem ficar prontas nos
próximos meses.

No último dia de 20091 urna rebelião e tentativa de fúga dosdetentos do Presídio Regional de Jaraguá
do Sul, provocadas por cercade BOpresos'da <UaA, causaramfnais de cincn;honis de tensão nopairr�
Jaraguá 84. Os presos colocaram fogo nos colchões, danificar� celas, cade,ados, sistemas�létdco e

.,.hídiáulíco e tentaram fugir do local. Um dosmotivos darev61ta foi <{'�upçü6t�ção.·
.

.

.
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SELEÇÃO Lista de
co.nvoca4os:
Goleiros:
Julio Cesar (Inter de Milão)
Victor (Grêmio)

Sai a lista de convodados
DNULGAÇÃO/MOWA SPORTS

Passado mais de
uma semana da

eliminação na Copa
América, Mano
prepara time para
amistoso em agosto

Laterais:
André Santos (Fenerbahce)
Daniel Alves (Barcelona)
Maicon (Inter de Milão)

Zagueiros:
David Luiz (Chelsea)
Dedé (Vasco)
Lúcio (Inter de Milão)
Thiago Silva (Milan)

\ .

JARAGUÁ DO SUL Meio-campistas:
Elias (Atlético de Madrid)
Fernandinho (Shakhtar)
Lucas (São Paulo)
Lucas Leiva (Liverpool)
Luís Gustavo (Bayern de
Munique)
Paulo Henrique Ganso (Santos)
Ralf (Corinthians)
Ramires (Chelsea)
Renato Augusto (Bayer
Leverkusen) ,

ALEXANDRE PERGER

Otreihador Mano ,Menezes
convocou ontem pela manhã

os 22 jogadores que vão defender
o Brasil em um amistoso contra a

Alemanha, marcado para o dia 10
de agosto, em Stuttgart. A base do
time que disputou a Copa Améri
ca e foi eliminado nas quartas de
final foi mantido. As novidades
ficam por conta da estreia de três

_ jogadores com a camisa da Sele

ção Brasileira. São eles os volantes
Ralf, do Corinthians, Luís Gustavo,
do Bayern deMunique, e o zaguei
ro Dedé, doVasco. No entanto, três

'a, i' '",.,_�. ''11M'

Treiltador recebe crítiCas por convocar dois jogadores elaVila Bebniro

jogadores que estavam na compe
tição continental não foram cha
mados: Jefferson, Adriano, Sandro,
Luisão, Iadson e Elano.

O técnico do Santos, Muricy
Ramalho, fez críticas a Mano Me

nezes, lamentando a convocação
dos jogadores Neymar e 'Paulo

Henrique Ganso. Além dos santis

tas, foram convocados outros cin
co jogadores que atuam no Brasil.

A última vez que Brasil e Ale
manha se enfrentaram foi nodia
25 de junho de 2005, em Nurem

berg, pela Copa das Confedera

ções. Os brasileiros venceram.

por 3 a 2. Mas o confronto mais

importante entre as duas sele

ções aconteceu na final Copa do
Mundo de 2002, na Coréia do Sul
e Japão, quando o Brasil venceu

por 2 a O, com gols de Ronaldi

nho, e conquistou o pentacam
peonato mundial.

Atacantes:
Alexandre Pato (Milan)
Fred (Fluminense)
Jonas (Valencia)
Neymar (Santos)
Robinho (Milan)

BICICROSS
CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE A

\

f CLASSIFICAÇÃO 11· RODADA -16/7
Avaí 1 x 31ntemacional
11aRODADA-23/07
Atlético-PR 2 x lBotafogo
São Paulo 2 x 2 Atlético-GO
América-MG O x O Figueirense
Flamengo 1 x lCeará
11· RODADA-24/07
Fluminense 1 x O Palmeiras
Corinthians O x lCruzeiro
Atlético-MG 1 x 2 Vasco
Bahia O x O Coritiba

f
•

12aRODADA-27/07
19h30 Botafogo x Avaí
19h30 Grêmio x América-MG
19h30 Atlético-MG x Fluminense
19h30 Atlético-GO x Cruzeiro
21h50 Santos x Flamengo
21h;50 Figueirense x Palmeiras
21h50 Coritiba x São Paulo
12" RODADA - 28/07
19h30 Vasco x Bahia
21hOO Ceará x Atlético-PR

14Santos
,

2 3 9 108 ! 3
15 Atlético-MG 11 ,11J 3 2 6 14 20 -6 33

16 Bahia 11 111 2 5 4 12 14 -2 33

� 17 Atlético-GO 9 11 2 3 6 10 14 -4 27

� 18 América-MG 7 11 1 4 6 10 22 -1221

T19Avaí '7 111 4 6 10 25 -1521

� 20 Atlético-PR 5 11) 1 2 8 5 17 -1215

o Campeonato Sul Brasileiro de Bicicross que aconteceu no último fim de semana
no Parque Malwee rendeu seis- títulos para a equipe de 'aragllá do Sul. Os

campeões foramMaria Isabeli, Cauan Estevão, Leonardo Spredmann, Fábio Alves,
Guilherme Borcheidt e Luis Marckiewcz. A organização do evento esperava mais
de 100 pilotos, mas o número de participantes ficou em torno de 90, segundo o

presidente da Equipe 'araguaense de Bicicross, Valdir Moretti.

CAMPEONATO BRASILEIRO • SÉRIE B

CLASSIFICAÇÃO
P ) ,v E , D i GP! GC i SG iA

, I

26 ! 12 8 ,2 : 2 ! 30 ! 13 ! 17 ,72
23 ,12 7 ! 2 ! 3 ! 24 l 14 ! 10 64

23 ! 12 7 �
f 2 : 3 119. 12 : 7 :64

21 '1� 5 : 6 ! 1 i 17
'

11 6
;
58

20 ,1i 6 ! 2 l
4 15 15 .o '56

20 12' 5 '5 ! 2 18 12 i 6 ! 56
20 ' 12 5 5

'

2 ,13 11; 2 ! 56
,

17 : 12j 52! 5 ,14,15 : -1 ,47
17 12j 52! 5 15' 20 -5 47

17 12 4 5 ; 3 11 10 ,1 47

15

12· RODADA -12/7
Duque de Caxias 1 x llcasa
Americanal x 3 Goiás
12' RODADA - 22/7
São Caetano 1 x lGrêmio Barueri

Sport 3 x O Salgueiro
ASA 3 x 2Guarani
12' RODADA - 23/7
Ponte Preta 1 x 3 Bragantino

'

Vitória O x 2 Portuguesa
Vila Nova-GO O x O Náutico
Criciúma 1 x 2 Paraná Clube
Boa OxOABC

$ CoI. Times
. Â. 1 Portuguesa
Â. 2 Ponte Preta

Â. 3 Paraná Clube

Â.4ABC
5 Americana

6 sport
7 Náutico
8 Vitória

9ASA2

10 Criciúma

11 Goiás 3

t
l

ASQUETE:
, Jaraguaenses vencem terc"eira

A equipe feminina de basquete sub-16 de

Iaraguá do Sul, patrocinadapelo jornal O
Correio do Povo, venceu a terceira partida no
Campeonato Estadual damodalidade. O jogo
aconteceuna noite da última, sexta-feira. As
iaráguaenses derrotaram o time de São Bento

por 49 a 36. Os prÓxi)1lOS jogos acontecem nos,

13' RODADA - 26/7
19h30 Guarani x Duque de Caxias
19h30 Bragantino x Boa

19h30 Grêmio Barueri x Vila
Nova-GO
19h30 Goiás x Sport
19h30 Portuguesa x Americana

21hOO Paraná Clube x Ponte Preta
21h50 Náutico x Vitória
21h50 Salgueiro x f1SA
21h50lcasa x Criciúma

21h50ABC x São Caetano

dias 4 e 6 de q_go,sto, em Jaraguá do Sul, contra
Independente/São José e ADC/Criciúma,. O

'

jogo, de sextamarcou a, despedida do treinador
Luís Roberto qa Silva. Emseu h,lgar, Julio
Patrício assume o comando. O treinador
estava na çomíssão técnica da Seleção
Brasileira Sub-19.

12; 5 o ,7 :16 19 -3 42

4 3 5 '12,10 2 42

12 4 3 ,5 '16 21 -5 42

12 4 2 '6 11 15 -4 39

12 3 5 4 16 19 -3 39

12, 3 4 5 ,8 10 -2 36

12 3 4 ,5 13 17 -4 36

12 3 3 ,6 10 14
'

-4 33

,12 2 3 ,7 :12 18 '-6 25
,

'12' o 4 i8 11 25 '-1411

12 Vila Nova-G015 12

13 Bragantino 15

14 Grêmio Barueri 14

15 São Caetano 14

16 Boa 13

� 171casa 13

� 18 Salgueiro 12

� 19 Guarani 9

� 20 Duque de Caxias 4 �Rebaixados para Série C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



FUTEBOL

[uve empata com
JEC em.amistoso
No aniversário de Jaraguá, time joga
bem e dá espernça à torcida tricolor �

JAMGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Oferiado do aniversário de Ja

raguá do Sul foi dia de reen
contro entre a torcida do Iuven
tus e o time, que não entrava no

campo do JoãoMarcatto para um

jogo desde o ano passado. Cerca
de duas mil pessoas viram o e�
pate em 1 a 1 entre o Moleque
Travesso e o time misto do Ioin
ville Esporte Clube. O amistoso

serviu de preparação para a es

treia do Tricolor no. Campeona
to Estadual da Divisão Especial,
que começa no dia 7 de agosto.

O placar foi aberto aos 25 mi-

: ,,' ", IGUÀL
'

.. ,;�:
, '

nutos do primeiro tempo. Depois
,

de uma falha de Geovane, Kiko

,aproveitou a sobra e, de den

tro da pequena área, escolheu o

canto e marcou para o Joinville.
Mas a alegria dos visitantes não

durou muito. Aos 27, o capitão
Max arriscou de fora da' área e

fez um golaço, encobrindo o go
leiro e empatando o jogo' para o

Iuventus. Logo depois, aos 30,
'

Geovane entrou livre na área,
mas estava impedido. Antes de
terminar o primeiro tempo, Max
cobrou falta e obrigou o goleiro
do Joinville a fazer boa defesa. Os

jogadores e a torcida do Iuven
tus reclamaram afirmando que a

bola teria entrado.
No segundo' tempo, o Juventus

entrou no mesmo ritmo e quase
virou o jogo aos 10, quando Alex
recebeu boa bola, mas bateu pren
sado com o zagueiro e desperdi
çou a chance. A melhor oportuni
dade da segunda etapa veio logo
em seguida, com Gustavo, que
recebeu a bola dentro da área, mas
finalizou para longe do gol.

O meia Max, autor do gol de
empate, saiu satisfeito com o

desempenho da equipe, mas la

mentou as oportunidades perdi
das. "Pelo que criamos, podería
mos ter vencido", disse o jogador.
O treinador do Iuventus, Nino,
repetiu o discurso e afirmou que '

o time poderia termatado o jogo.
"Isso não pode acontecer, falha
mos na finalização", comentou

Nino.

MARCELE GOUCHE

. "

Tricolores�inhos tenninam partida sem vencedores no JoãoMarcatto
-,

Buffalos fica com ovíce-campeonato no se,Bowl
Jogando na casa do adversário,

com um público de 1;5mil pessoas,
o Corupá Buffalos bem que tentou,
mas não resistiu ao forte time do

)oinville Gladiators e ficou com o

segundo lugar do se Bowl. O jogo
final aconteceu na tarde do último
sábado e durou quase qua_tro horas.
No final, o placar ficou em 35 a 12

,

para o time da casa, que conquistou
o tricampeonato'do Estado. A par
tida permaneceu equilibrada até o

intervalo. Depois, os joinvilenses se

superaram e construíram a vitória,
permanecendo invictos durante
toda a competição.

Agora, a Manada de Corupá
tem pela frente o Torneio Tou-

chdown, que envolve equipes de
todo o Brasil. A estreia do Buffa
los aconteceno dia 31 de julho,
contra o Ponta Grossa Phantoms,
em Corupá. O Iaraguá Breakers

está no mesmo grupo e volta a

jogar apenas no dia 10 de setem
bro, em casa, contra o Ribeirão
Preto Challangers.

MARCENEIRO
SERRALHEIRO

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS -

ENCANADOR
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

ELETRICISTA
I

Oferece salário compatível com a função, plano de !

saúde, refeição, transporte e demais benefícios.

,INTERESSi\DOS LIGAR ,PARA: (47) 9653-7143

,.. ,

Néki vence e se isola na

liderança daPrimeirona
O time da Néki continua

surpreendendo no Campeona
to Amador da Primeira Divisão

de Jaraguá do Sul. A equipe de
Schroeder venceu o Botafogo por
1 a O e se isolou na liderança, com
seis pontos. O único gol do jogo
foi marcado aos 41 minutos do

segundo tempo por Léka, que é

o artilheiro, da competição, com
três gols em doisjogos.

Na segunda colocação está o

João Pessoa, que venceu oVitória

por 3 a O e colocou o adversário
e atual campeão 'na lanterna do

campeonato, sem nenhum pon
to e com seis gols negativos. Já o

João Pessoa soma quatro pontos,
com urna vitória e um empate.

Estreando no campeonato, o
JJ Bordados recebeu o Flamengo
no Estádio Guilherme Tribess e

empatou em 1 a 1. O gol de em

pate do time da casa foimarcado
de pênalti aos 48 minutos do se

gundo tempo. Com o resultado, o
Flamengo está na terceira posi
ção' com quatro pontos.

Na próxima rodada, no dia 31,
o Cruz de Malta recebe o Vitória,
o João .Pessoa encara o Botafo

go e o Néki defende a liderança
contra o JJ Bordados, jogando em
Schroeder.

'

EDUARDO MONTECINO

Time de ScJuioeder supera Botafogo
jogando fora de casa e pennace invicto

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-Qtema da corrupção tomou

conta dos principais man

chetes e artigos publicados na

mídia nacional - fato de grave
importância, por sinal- mas que
não deve 'deixar de lado outros

acontecimentos que. também
afetam o cotidiano da popula
ção brasileira. Não existe qual
quer justificativa para atenuar

o comportamento corrupto na

política nacional, porém é ne

cessário vincular tal atitude a

todo um processo histórico que
compromete sucessivos gover
nos anteriores. Só basta lembrar
o processo de privatizações es

candalosas que permitiram ca

nibalizar grande parte do nosso

patrimônio nacional, se for usa
do o tema como critério de dis
cussão. O articulistaMarco Auré
lio Weissheimer, de Carta Maior,
foi muito claro ao dizer que na

.

falta de alternativas, opta-se por
abraçar a bandeira da corrupção,
esquecendo-se do compromisso
de divulgar outras, de modo que

a população possua opções de

avaliação para entender a reali
dade social e econômica do país.
Vamos citar alguns fatos recen

tes que estão mudando a cara

do Brasil, em contraste com um

mundo derrotado por um mo

delo inspirado em "picaretas de

carteirinha", artífices do "dreno
de bilhões de dólares da econo

mia real", que penalizaram aque
les que vivem apenas da renda de
seu trabalho.

No entanto, apesar da cri
se do capitalismo globalizado,
o Brasil teve em junho a menor

taxa de desemprego desde o iní
cio da série histórica da pesqui-

. sa.. em 2002, que corresponde
a um índice de 6,2%, segundo o

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. De acordo
com o relatório, o número de

pessoas com carteira assinada
no setor privado foi 10,8 milhões
nesse mês. Comparado com o

período do ano passado, tal au
mento redunda na criação de 634
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../i""", ISA MARTA MOHR. ZIEMANN, Oficiala do Registro de
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(.\\ Imóveis da Comarca de �praguá do Súl/SC, torna público

f� pelo presente edital, que ALINE BERTOLDI DA CUNHA, CI
nO 3.884.785-SESPDC-SC, CPF nO 066.62.8.189-09, brasilei- .

:"�1 I:6"��9-'--' ra solteira maior comerciante domiciliada e residente na
.

I " ,

Rua Emilio Stein n° 190, Apart. 701, centro, nesta cidade, requer com base no art.
18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua
832 - Francisco Greter, Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do

Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul/Se, conforme Certidão nO 62/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como
responsável técnico, o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, CREA n° 42502-

1, ART nO 3976430-2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área
.

total de 402,50m2, sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data
da última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito

perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 -

Barão do Rio Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFICIALA

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sull
SC

"',,'���.:•• f:;l"f Edital�ri��,��' .."P.�
q,�l';;·���t�:��f..�;· Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

'���/? � 1,:::/ ,,�:���,����::, .

I ··'···r(:'��< ... �::·�;\ t;<�ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis

:lmh,,�L,,:::"V .� ,;da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
.

/Í"
.

t·\ ledital, que ALINE BERTOLDI DA CUNHA, CI nO 3.884.785-SES-
•.. _ .._LL,·_·_··__··· __ ·_···_·_··_··�PDC-SC CPF nO 066 628 189-09 brasileira solteira maior co
I... J:"lc! �i;_:3.j'�4 lmerciant�, domiciliad� e r�sident� na Rua Emilio St�in nO '190,
Apart. 70'1, centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 832 - Francisco Greter,
Bairro Ribeirão Cavalo, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracter

izado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Cer
tidão nO 57/2011, expedida em 05.04.2011, assinando como responsável técnico,
o engenheiro civil, Oswaldo Sanson Junior, eREA nO 42502-1, ART n? 3976445-0.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 330,00m2,
sendo constituído de 2(duas) parcelas.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante
a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16 - Barão do Rio

Branco, n° 414, sala 02, centro, Jaraguá do sul/Se.
JARAGuÁ DO SUL, 19 DE JULHO DE 2011.
AOFlelALA

mil postos de trabalho formal.
A menor curva de desemprego
está relacionada ao aumento de
consumo e da evolução do ren

dimento' que mostra um ganho
real no poder de compra de pes
soas com carteira assinada. Não
existe mágica nisso, apenas uma
melhor organização da econo

mia, poucas vezes observada na

história recente do nosso país.
Por outro lado, tal situação se

reflete na queda da desigualdade
social de forma consecutiva, em
relação à metade da população
de miseráveis que existiam há oito

anos, ou seja, 28milhões de pesso
as - que correspondem em índices
a 15,32% dos brasileiros - sendo

que tal resultado é consequência
de investimentos diretos em edu

cação e em programas sociais.
Falando dos programas so

ciais, o Bolsa Família, uns dos

pilares da luta contra a desigual
dade, está sendo estudado pelo
governo Chinês com o objetivo
de melhorar as condições da po-

pulação daquele país, tornando
se desse modo, um. dos nossos

melhores produtos de exportação
social. Deve-se também citar omi

crocrédito, que é um segmento de

negócios no qual o Brasil lidera na
América Latina. O Banco do Nor
deste do Brasil - BNB, mediante
o programa Crediamigo, fomen
ta a inclusão da população ca-

rente no processo produtivo
da economia, incluindo-os no

consumo social. Esta iniciativa,
é bom ressaltar, é considerada
pela revista "MícrofinanzasAmé
ricas", publicada pelo BID, o me
lhor programa demicro- finanças
da América Latina. Orgulho para
o Brasil no seu esforço turno ao

desenvolvimento.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul
SC - E-mail: jgsvar2@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

. EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Sustação de Protesto n? 036.08.001021-6

Requerente: Raumak Máquinas Ltda.

Requerido: Official.lnternational Chamber Of Foreign Brazil - Caribbean

Citando(a)(s): Official International Chamber Of Foreign Brazil - Caribbean, Rua Barata

Ribeiro, 811, Grupo 508, Capacabana - CEP 22.051-002, Fone (021), Rio de Janeiro-RJ.

Objetivo: Citação do Requerido acima mencionado atualmente em lugar incerto e não sa

bido. Prazo Fixado para a Resposta: 05 dias. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s)
acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que,
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para responder(em) à ação, querendo, no iapso de tempo supra mencionado, contado
do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

.

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor
na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 03 de junho de 2011.

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos
abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os
aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade
de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente.A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) serrem) desconhecidas, sua localização
incerta, ignorada ou inacessível, ou forrem) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscri
ção Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023,
todos do CNCGJ.
Protocolo: 18873 Sacado: ALCINDO PIACIDO ROSA CPF: 017.726.299-01 Cedente:W
BREJTKOPF COMERCIO E INDUSTRIALIDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título:
0000011573 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO
BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 14/07/2011 Valor: 299,46liqui
dação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

REPÚBIlCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CHRISIA INGEHIllEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918,Telefone: (47) 3373-0404Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

Protocolo: 18652Sacado:CHRISTI COMERCIO ESERVIÇbSLIDACNPJ: 83.204.354/0001-85
Cedente: TIM CELUlARS/A CNPJ: 04.206.050/0001·80 Número do Título: 033643001 Espé
cie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO S.A Data
Vencimento: 14/03/2011 Valor: 434,66 liquidação após a intimação: R$10,85,Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18617 Sacado: CLAUDINEI 'SEIFERT CPF: 798.466.029-87 Cedente: BANIF -

BANCO INTERNACIONALDO FUNCHAL (BRASIL),SA CNPJ: 33.884.941/0001-94Número
do Título: 504189794 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: BA
NIF· BANCO INTERNACIONALDOFUNCHAL (BRASIL),SA DataVencimento: 04/05/2011
Valor: 19.872,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$
21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18912 Sacado: DACIODEREITE CPF: 560.102.659-91 Cedente: COM. DERN.
PEfROLEO GARUVA LIDA CNPJ: 85.315.414/0001-62 Nornero do Título: 8753 Espécie: Du·
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA DataVen
cimento: 13/07/2011 Valor: 1.372,43 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$
52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

.

Protocolo: 18940 Sacado: DAIANE APARECIDA MARTINS CPF: 072.004.249·60 Cedente:
AliCEBELESCOIADE IDIOMAS LIDA. - ME CNPJ: 09.388.371/0001-67 Número do Título:
1097 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO
S.ADataVencimento: 10/06/2011 Valor: 125,05liquidação após a intimação: R$10,85, Con
dução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18643 Sacado: DAU'ON LUIZ CHICATIO CPF: 577.717.909-68 Cedente: LUIZ
HENRIQUE BACHEGACNPJ: 10.714.505/0001-71 Número do Título: 577 Espécie: Duplicata
deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento:
06/07/2011 Valor: 6.840,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Dili-

.

. gência: R$21,70, Edital: R$15,00
. Protocolo: 18619 Sacado: DALVAN LEHRBACH CPF: 065.643.559-39 Cedente: BANCO
FrCSA S/A CNPJ: 61.348.538/0001-86 Número do Título: 998090261-4 Espécie: Cédula de
Crédito Bancário Apresentante: BANCO FICSA S/A Data Vencimento: 17/12/2008 Valor:
27.615,74 liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30,

.

Edital:R$ 15,00

Protocolo: 18958 Sacado: DIMAS DOMINGOS RICARDO CPF: 017.457.239-51' Cedente:
COMERCIO DE CELULARES BANDEIRA LIDA ME CNPJ: 10.722.871/0001·72 Número do
Título: 4754006 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO

i SANTANDER (BRASIL) SA Data Vencimento: 15/06/2011 Valor: 65,60 liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18568 Sacado: GUARAPIAST INDUSTRIA DE EMBAlAGENS ITDA EPP CNPJ:
06.955.711/0001-04 Cedente: mElFRANCmSING LIDA CNPJ: 10.276.127/0001·91 Número
do Título: 375-1 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO
DOBRASILSA· AGENCIAGUARAMIRlMDataVencimento: 13/06/2011 Valor: 153,00Liqui
dação após à intimação: R$10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00
------------------------------------------------------------------------------_--------------------------

\

Protocolo: 18932 Sacado: ISALENE SARON RODRIGUES CPF: 073.363.279-31 Cedente:
ALESSANDRA CARlA MALSCHITZKY CNPJ: 05.676.162/0001-68 Número do Título: 2268

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNlBANCO SA

. DataVencimento: 10/07/2011 Valor: 375,15 liquidação após a intimação: R$10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência:R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18853 Sacado: ISMAR PATSCH CPF: 821.749.629-34 Cedente: COOPERATIVA
REGIONALAGROPECUARIAVALE DO !TAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título:
1439/02 Espécie: Duplicata' de Venda Mercantil Apresentante: COOPERATIVA REGIONAL
AGROPECUARIAVALE DO ITAJAI DataVencimento: 23/1lI2010 Valor: 766,67 liquidação
após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 10,88, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18886 Sacado: I<RAMARO CONFECÇOES LIDA CNPJ: 10.279.964/0001-74 Ce
dente: MARILUA TEXIIL lIDA. CNPJ: 00.508.107/0001-45 Número do Título: 011951-7

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO
SA DataVencimento: 01107/2011 Valor: 1.032,91 liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo:18862 Sacado: LERINDOPEREIRADOS SANTOS CPF: 335.631.879·91 Cedente:
IMOBIlJARIA BEM VNER LIDA CNPJ: 04.573.125/0001-61 Número do Título: 1286/01 Es
pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 10/07/2011 Valor: 30,00 liquidação após a

intímação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18703 Sacado: UXTRANSPORIADORA LIDAME CNPJ: 82.097.676/0001-00 Ce
dente: MANOS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LIDA CNPJ: 81.856.510/0001-67 Número
do Título: 1623-04/5 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 08/07/2011 Valor:
5.000,00 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18737 Sacado: LUIZ HENRIQUE bA CUNHA CPF: 056.271.269-06 Cedente:
VALDOCIR HAASME CNPJ: 03.986.145/0001-00 Número doTítulo: 27639-3 Espécie: Dupli
cata deVenda Mercantil por Indícação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 05/07/2011 Valor: 992,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$
5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00 .

.

Protocolo: 18715 Sacado: MARCOS ANTONIO GUESSER CPF: 746.643.449-53 Cedente:
INS111UTO DE ENSINO MASSARANDUBA lIDA ME CNPJ: 09.370.238/0001-83 Número
do Título: 7212002 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 30/06/2011 Valor: 200,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$
15,00

Protocolo: 18739 Sacado: NErO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇOES
LIDAMECNPJ: 07.034.463/0001-13 Cedente: SAllD CONFECÇÃO E COMERGIODE ROU
PAS LIDACNPJ: 01.968.595/0002-17Número doTítulo: 01185003 Espécie:Duplicata deVen
daMercantil por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRlM
DataVencimento: 11/07/2011 Valor: 766,48 liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 32,99, Dilig�ncia: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18708 Sacado: ROSANA KELYSANIANNA CPF: 025.921.719-08' Cedente: GAS
TRamC EQUIPAMENTOS EMANlITENCAO lIDAME CNPJ: 08.694.479/0001-15 Número
do Título: 063/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN
CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data Vencimento: 08/07/2011 Valor: 488,00
liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$
15,00

Protocolo: 18828 Sacado: SARAPASTh CPF: 059.638.749-04 Cedente: MARCOS JOSE IREIS
CNPJ: 80.113.939/0001·00 Número doTítulo: SAR.003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil
por IndicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA . AGENCIA GUARAMIRlM DataVenci
mento: 12/07/2011 Valor: 155,00 liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 5,00,
Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00

Protocolo: 18859 Sacado: TECElAGEM GUARDALUPE ITÓA CNPJ: 11.576.165/0001-22
Cedente: PIETROBON & CIA. LIDA CNPJ: 97.580.260/0001-15 Número do Título: 130573/3

Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRlM DataVencimento: 13/07/2011 Valor: 818,31 liquidação após a

intimação: R$10,85, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70, Edital: R$15,00
Guaramirim, 26 de julho de 2011.

-

CHRISTA INGE HILLEWAGNER, Interventora
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Jovemmorre vítima de acidente
TRÂNSITO

Amorte do
estudante de Direito,
Douglas Carlan
Freitaq, 24 anos,
causou grande
comoção na cidade

GUARAMIRIM
,

........................................................................................................................

CAROLINA CARRADORE

Guaramirim amanheceu de
luto ontem. Quem passava

pela igrejamatriz, porvolta das 9h,
percebia a grande movimentação
de veículos que rumavam para o

cemitério municipal da cidade. O
motivo da tristeza era a morte-do
estudante de Direito, Douglas Car
lan Freitag, 24 anos, vítima de aci
dente de trânsito, registrado por
volta das 6 horas de domingo, no
km 56 da BR-280, emGuaramirim.

Douglas guiava urn Corsa, pla
cas LYO-8240, de Guaramirim,
quando, segundo llUormações da
PRF (polícia Rodoviária Federal), ao
cruzar o trevo que dá acesso a Blu

menau, colidiu com urn Gol, placas
MIH-3954, de Joinville, dirigido por
Douglas Batista Maria, 25 anos. O

condutor do Corsamorreu no local

do acidente. Com o impacto, o veí
culo se partiu ao meio. Douglas Ba
tista foi conduzido ao hospital com
suspeita de fratura nas duas pernas.

Informações da família dão
conta queDouglas Carlan teria ido
parauma festa emJaraguá de caro
na com um amigo. Na volta, resol
veu retornar de táxi. Ao chegar em
casa, percebeu que havia esqueci
do o celular no veículo. Foi quando
pegou o Corsa e foi até o ponto de
táxi recuperar o aparelho.A família
acredita que o acidente teria ocor
rido na ida, uma vez que o celular
não foi encontrado.

Douglas cursava oúltimo ano da
faculdade de Direito, na Uniasselvi.
Todos os dias, ele seguia logo cedo

para Joinville, onde mantinha urna

pequena empresa de eletrotécnica.
"Ele tinha muitos amigos, era urna
pessoa muito divertida e querida",
afirmaa prima, Marileia Freitag.

Colisão
Em Jaraguá do Sul, um ho

mem com sinais de embriaguez
guiava um Passat, quando se

chocou contra um poste. O con

dutor sofreu escoriações leves e

foi atendido no local pelos bom
beiros. O acidente ocorreu na

madrugada de ontem, na Barra

do Rio Cerro.

VeículoCorsa gUiado pelo�paz se chocou com,mn GOl no treVo de acesso a B1mnenau, na BR·280

DIVULGAÇÃO

Criminosos são presos pela PM
A Polícia Militar de Jaraguá do a ocorrência, policiais passaram a

. Sul deteve três criminosos que as- realizar rondas, em companhia da
saltaram uma mulher na noite de vítima que acabou reconhecendo

sexta-feira, naAvenida PrefeitoWal- os assaltantes, próximo da ponte
demarGrubba. que liga os bairrosCentenário e Ilha

Segundo informações dos po- da Figueira. Ao serem revistados, a
liciais, a vítima passava pela ponte polícia localizou com os suspeitos
que divide Jaraguá e Guararnirim, duas facas, além de urn papelote
quando foi abordada por três ho- de cocaína. O trio assumiu o assalto

mens, por volta das 21h. Ela foi cer- contra amulher e alegou ter jogado
cada pelo trio que a ameaçava com a bolsa da vítima no mato. A bolsa
urna faca. Os criminosos fugiram foi encontrada no local, mas sem o

levando suabolsa com documentos dinheiro e sem o celular. Ao receber

pessoais, R$30,OO ein dinheiro, além .

voz de prisão, urn dos àbordados
de urn aparelho celular. tentou fugir e chegou a agredir um

Após serem comunicados sobre dos policiais que tentava detê-lo.

Ex Invade casa e ameaçamulher
Por volta das 23 horas de sá

bado, a Polícia Militar precisou
conter o ânimo de um homem de
25 anos que invadiu a casa da ex

namorada e a ameaçava demorte.
O fato foi registrado na rua Adeli

Hermann, centro de Corupá. Se

gundo informações daPM, o rapaz
entrou pela janela da residência e

passou a ameaçar de morte a ex

namorada e um amigo que estava

na casa. Para intimidar as vítimas,
ela usava uma faca e uma barra de

ferrá. Quando a mulher acionou o

polícia, o agressor' fugiu do local.
Pouco tempo depois retornou à
residência e foi surpreendido por
policiais. O rapaz tentou fugir na
moto em que guiava, umaYamaha
Crypton, placa,MI] 7255, de Coru
pá. Ele entrou na casa de um ami

go, próxirrio do local onde estava.

O acusado foi rendido pela PM no

local e encaminhado à delegacia.
Amoto teve que ser recolhida, pois
estava sem placa.

Douglas Freitag tinha 24 anos e
cursava o último ano deDireito
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