
Memória :
..' Adega em casa
"J
','\.Histórias do cotidiano

contadas por
Que tal ter em casa uma adega
particular? Na edição deste
mês do caderno Construir &

Reformar trazemos várias dicas

. -

.jaraguaenses serao
levadas ao palco
pelo grupo de
teatro Sapatada.MIX

úteis sobre o assunto.

Q� RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE

�ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU III! EDiÇÃO N'o 6.733., SEXTA·FEIRA, 29 DE JULHO DE 2011 III R$ 2,00

OBRAS·NA Se-416
EDUARDO MONTECINO

sínaturasporuma
úblicamelhor

Na próxima segunda-feira, chega no início de 2"010 co� o objetivo do movimento é conseguir no país
ao Vale do Itapocu um dos movi-de promover urna reforma fiscal no inteiro pelo menos ummilhão de as

mentos mais apoiados pelas lide- país. O Núcleo de Jovens Empreen- sinaturas, levando assim um projeto
ranças empresariais da região: o dedores se comprometeu a entre- de redução dos gastos públicos ao

Movimento Brasil Eficiente, criado gar cinco mil assinaturas. A meta ' Conm,sso Nacional. Página 7

Foragido da '

Justiça é preso
durante golpe

OSC ROSEMU

conforto. Essa era a vida de

DjalmaPedroMachado.Sê
anos, que comprava tudo
através de documentos
falsos. Ele foi preso quando
tentava financiar.a compra
de um veículo. Página 23

Direitos dos
idosos estão
em discussão
A 1 a CONFERÊNCIA REGIONAL
Norte dos Direitos da Pessoa
Idosa reuniu ontem, con
selhosmunicipais e repre
sentantes das Secretarias de
Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul e outras
cidades de SC. Página 17

Votação de
reforma fica
para depois
de leis e de medidas provi
sóriás deve lotar a pauta do
Senado e da Câmara dos

Deputados neste semestre,
adiando a votação da refor
ma política. Página 4
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DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5675 1,5690' 'U/IO.61%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.48.00 1,6200 '1'2,07%
E DÓLAR PARALELO (EM R$) 1,5900 1,7300 <#/1#0%

S EURO (EMR$) 2,2450 2,2469 '161'0,49%

Desindustrialização'

Lourival Karsten

Entre outros setores econômicos

que enfrentam inúmeras
\

dificuldades para manter
a sua produção, pois estão
sofrendo uma grande pressão
dos importados principalmente
por causa da situação cambial,
o setor têxtil é um enorme

empregador e enfrenta
crescentes dificuldades. Para
reverter este quadro, Ivo Rosset,
um dos primeiros empresários
a apoiar Lula na sua primeira
campanha para presidente e

que éfiliado ao PT, percorre
incansavelmente os gabinetes

de Brasília, mas sem maior
sucesso. Evento recente que
reuniu entre outrosMantega,
Dilma e empresários mostrou
claramente que não existe uma

significativa sensibilidade para
este problema por parte do
governo.

"II'··
nIJS'c.

AAssociação das Imobiliárias
,de Iaraguã do Sul comemora
h,oje seus primeiros 20an�s de .

"ii
existência. A entidade desempenha
um papel importante na defesa "'

deste ramo de trabalho, mas atua
, principalmente no estímulo à

qualificação dos profissionais.

"

,�

Sesi
A unidade do Sesi de Iaraguá do Sul
comemora 9 fato de ser a 4a regional do
Estado em termos de produção na área
social. Em relação 'à Lazer e Educação
já está com a 2amelhor produção e

a Saúde deverá dar um salto com a

inauguração da Clínica. O gerente
regional Jefferson Galdino espera. que
brevemente sua unidade esteja em
terceiro lugar no Estado, atrás apenas de
Joinville e Blumenau.

áquinas pesadas
A Case Construction, fabricante
de máquinas de construção,

. ,..

e sua concessionana em

Santa Catarina, aMotormac,
realizaram ontem um evento de

demonstração de maquínas para
construção emineração pesadas,
na Terraplanagem Tomelim, em
Guaramirim. O mercado da região
apresenta um forte crescimento e

por isto desperta o interesse dos
fornecedores.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL

SORTEIO N° 655
02 - 05 - 07 -' 08 - 10
11-13-14-15-19

20 - 21 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO N° 2655
16 - 64 - 66 - 74 - 77

Ikarsten@netuno.com.br

MARCELE GOUCHE

Décio da Silva
O presidente do Conselho deAdministração daWeg, Décio
da Silva, será um dos debatedores do painel Pesquisa e

Inovação para o Desenvolvimento Brasileiro, durante a

68a SemanaOficial da Engenharia, daArquitetura e da

Agronomia e FeiraTecnológica, que acontece de 27 a 30 de
setembro, noCentrosul, em Florianópolis.

Weg
A gigante do mercado de equipamentos eletro
eletrônicos apresentou os resultados do segundo
trimestre de 2011 com um crescimento na receita líquida
de 26% em relação à igual período de 2010. Destaque para
o forte crescimento nas vendas no mercado externo
e para a margem Ebitda que ficou em 16,9%. O lucro

líquido alcançou R$ 154,6 milhões no trimestre com
crescimento de 32,6% e margem líquida de 12%.

Vinhos da serra
f" AAcavitis (Associação Catarinense dos Produtores deVinhos Finos deAltitude)

reúne 28 vinícolas estabelecidas em São Joaquim, Campos Novos e Caçador,
todas'em altitude superior a 900 metros. Parte das vinícolas já se dedica ao

enoturismo. Visitantes acompanham o processo de produção do vinho, degustam
e até participam da colheita da uva - que ocorre entre abril e maio na região. Os
investimentos prosseguem e o objetivo é ampliar cada vez mais o turismo. Não

faltam atrativos, pois, além das paisagens deslumbrantes, existem os vinhos, as
trutas, as maçãs e outras frutas. Esta região, com os investimentos adequados, será
um destino turístico dos mais procurado do país.

Unimed
Está repercutindo positivamente o projeto da Unimed de

construção de um hospital no bairro Centenário, em Jaraguá
do Sul. Em função dos custos e exigências envolvidas, os
municípios vizinhos estão praticamente sem atendimento e

esta demanda acaba sendo absorvida pelos hospitais locais,
incluindo as pessoas que possuem plano de saúde Unimed.

Lâmpadas
Campanha que conta com a participação de AES Eletropaulo,
Instituto Akatu e Grupo Pão de Açúcar visa vender economia
no consumo de energia através de desconto de até 40% na

compra de lâmpadas fluorescentes.
'

Inflação 2012
De acordo com as previsões publicadas pelo
relatório Pocus do Banco Central, a inflação
medida pelo IPCA en12012 ficará em 5,28%
enquanto a estimativa para 2011 permanece em

6,31%. Portanto, nenhum alívio no horizonte.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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As vezes, tento escapar, mas não me

é possível. Tenho que voltar ao as

sunto: amigos. Você os têm? Duvido,
duvido mesmo. O que você pode ter

são pessoas conhecidas. Amigo mes

mo é muito difícil. Costumo dizer que
amigo é o sujeito que chega antes dos
bombeiros quando fica sabendo que a

nossa casa está em chamas ...
Volto ao assunto porque continuo

lendo artigos e divagações sobre aquela
mocinha, a AmyWinehouse, a que mor
reu na hora "marcada" e fora de hora...

Já conversei aqui, no rádio e na tevê
sobre o passamento da Amy. E enfatizei

LÁEMCIMA

redacao@oc�rreiodopovo.com.br

que elamorreu por não ter amigos, o que
ela tinha era gente "próxima", gente in
teressada no que ela produzia, dinheiro.
Amigos não, isso aAmy.não tinha.

Dos muitos artigos que li, um deles
deixou - me a cofiar a barba que não te

nho. Dizia esse artigo que a mãe da Amy
a encontrou, um dia antes do desenlace,
muito agitada, quase fora de controle.
Ainda assim, a mãe foi embora, deixou a

filha nesse estado, desnorteada.
- Ah, me desculpem, compadres, mas

que mãe é essa? Como é que uma mãe,
uma amiga, um amigão deixa uma pes
soa próxima, querida, sofrendo, em visí-

vel mal-estar?
- Ah, Prates, mas tu não sabes que há

filhos, amigos, muitos, que não gostam de

ninguém por perto em certas horas? Sei,
mas mesmo assim, quem é amigo, quem
ama ficapor perto, segura no braço, sacode
e diz forte ao ouvido: - Tu não estás só, tu
não és louco, louca, vou ficar aqui e tu vais
me ouvir! E faz exatamente o que diz.

Mas quem é que tem amigos desse

tipo? E digo mais, quem é que tem pais
desse tipo? Poucos, raros. Pobrezinha da

. Amy, "avisou", mandou sinais, mas tudo o

que faziam por ela era interná-la. E você?
E seus amigos? Dormes tranquila? .

EDUCAÇÃO
.

Educação, como sinônimo de bons modos, está
em extinção. Coisa mais difícil é encontrar uma
pessoa educada. Uma amiga minha diz que acha
que vai ficar solteira, os bermudões que andam

por aí o que mais têm é diploma, educação não.
Vale para as mulheres, amiga. Eles e elas, educa
dos, estão em extinção...

Muitos "minguados" estão viajando de
avião pela' primeira vez. E eles ouviram

falar que lá em cima a comida e a bebida
eram fartas, sem pagar. Agora estão recla
mando que a comida e a bebida são escas

sas. Ué, por que não reclamam quando
andam de ônibus?

DO LEITOR

T R: EIS
T

SE

Nas últimas décadas, o chamado
"ter" (aqui representando o acú

mulo de bens e valores pessoais) pas
sou a gozar demaiorprestígio do que
o dito "ser" (simbolizando o caráter
e a reputação objetiva de um indiví

duo), como critério de valoração do
homem em sociedade.

VIrtudes como a honestidade, a
honra e a hombridade, passadas de
pai para filho, foram abandonadas
ao relento e caíram no esquecimento
popular.Muitos não relembram seus

significados, outros, mais jovens, se
quer aprenderam seus conceitos.

.

A enorme importância dada ao

dinheiro, em virtude do incenti
vo exacerbado ao consumismo de
uma sociedade capitalista cavalar,
desvirtuou as relações pessoais co
tidianas, ocasionando um novo di
recionamento na escala de impor
tância social.

O grande efeito negativo de toda
esta transmutação sociocultural foi
o estabelecimento da pecúnia acu

mulada por determinado indivíduo,
como critério de respeito e prestígio
social. Em outras palavras, na pre-

FALE CONOSCO

lI1IIIl

FUTURO
Vou tratar de melhorar

,

o meu futuro... Acabei de ler

que - "O futuro está sendo

formado por nossos pensa
mentose palavras': Se é assim,
preciso ter pressa, meu futuro
está encardido...

CHARGE

etJTÃO 6URI,
AeAtxoUA

�ISTÂ r
\

sente realidade brasileira os homens
valem mais pelo que "têm" do que
pelo que "são" como pessoas. E na

grande maioria dos casos, estes são
.

. valorados pelo que aparentam "ter".
E nessa busca desenfreada pelo

enriquecimento pessoal, não raros

são os pobres mortais que não se

importam em passar a perna no

próximo. Para estes homens de

salmados, tudo vale em nome do
dinheiro, mesmo que para isso seja
preciso tornar-se corrupto, deso
nesto ou desonrado.

Carlos Drummond de Andra
de, em um de seus grandes pen
samentos, explicou que 110 cofre
do banco contém apenas dinhei
ro. Frustar-se-á quem pensar que
nele encontrará. riqueza" (conti
nua na próxima edição).

Mario Cesar Felippi 11Iho,
professor do Curso eleDireito
ela Católica ele SantaCatarina,

acIvogado especialista na
área Penal e Processual

Penal, presidente elaComissão
de Estudos daOIlB/SC, 23a

subseção de Jaraguá do_5u1

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br Chefe de redação: Patrícia Moraes' redacao@ocorreiodopovo.com.br· Projeto Gráfico: Márcio Schalinski
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PAUTA TRANCADA

Reformapolíticavai
ficando para depois
Senado e Câmara dos Deputados não têm

. previsão para levar as propostas ao plenário

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Odiscurso otimista de políticos
que afirmam a intenção de

aprovar a reforma política do sis-
.

tema eleitoral do país a tempo das

eleições municipais de 2012 diver
ge com o que está previsto para
o segundo semestre deste ano. A

lista cheia de projetos de leis e de
medidas provisórias deve lotar a

pauta do Senado e da Câmara dos

Deputados, assim que os parla
mentares retornarem do recesso

na semana seguinte.
A previsão inicial apontava a

conclusão das votações das pro
postas da reforma política nas

comissões das duas Casas para
o primeiro semestre. No entan

to, não foi o que aconteceu, di
minuindo as chances de seguir
o rito legal dentro prazo anun

ciado para levar as matérias ao

plenário e depois encaminhá
las à sanção da presidente Dil
ma Rousself a tempo para que
sejam colocadas em prática já
em 2012. Além disso, a maioria
dos representantes políticos da
esfera federal compõe a base
aliada do governo nas duas Casas
de Leis- ou seja, a votação da re
forma dependerá da vontade do
Executivo.

Ao todo, são 11 matérias que
tramitam sobre o tema. Das nove

DIVULGAÇÃO

LuizHenrique participa ela Comissão de

Constituição, Justiça e CicIacIania

já votadas nas comissões, seis fo
ram aprovadas, tendo uma sido
enviada à Câmara - a que trata de
domicílio eleitoral de prefeitos -

e outras cinco foram enviadas ao

Senado: suplência de senador; fi
delidade partidária; fim das coli

gações; mudança da data de pos-
se e duração de mandatos para
chefes do Executivo; e exigência
de referendo para mudança em

sistema eleitoral.
Foram rejeitadas e arquivadas

as propostas prevendo a possi
bilidade de candidatura avulsa e

o fim da reeleição para prefeitos,
governadores e presidente da Re

pública. Também foi rejeitada a

proposta do sistema proporcional
com lista fechada. O senador Ro
mero Iucá (PMDB-RR) apresentou
emenda pela adoção do "distritão',
sistema de eleição majoritária, que
ainda será avaliada.

o que defende
•

o catannense

Paulo Bauer
No Senado Federal, o tucano

Paulo Bauer saiu a favor do fim
da reeleição, pela implantação do
mandato de seis anos para todos
os cargos políticos, desde verea

dor até presidente da República,
com eleições a cada três anos, in
tercalando o processo eleitoral do
Executivo e do Legislativo. "Isso

permitiria que o Executivo fosse
mais bem fiscalizado. Pois os vere
adores que estiverem compondo a

Câmara já terão três anos de man
dato com o governo Executivo an

terior, por exemplo. Esse sistema

existe nos Estados Unidos".
Assim como defende um va

lor limite para o financiamento

público das campanhas, ele tam

bém acredita na importância da

proposta de fidelidade partidária.
IIUm sujeito para se candidatar
deve estar filiado aumpartido pelo
menos há três anos", acrescentou.
Ele ainda afirma sua posição a fa
vor do voto distrital misto. IITem

político com perfil para região e

para Estado e federal", enfatizou.

Casildo acredita no distritalmisto
Assim como o senador Paulo

Bauer (PSDB), o peemedebista
'Casildo Maldaner também dis
se ser a favor do sistema eleitoral

por uma composição com o voto

distritalmisto. IIUm voto seria em
lista fechada dos partidos e outro

no candidato de seu distrito. Com

isso, os partidos ficam fortaleci

dos, mas ao mesmo tempo abre
se espaço para o surgimento de
novas lideranças", enfatiza.

Maldaner defende o fim das

çoligações nas candidaturas pro
porcionais. "Hoje, com as coliga
ções, candidatos são eleitos uti
lizando o coeficiente alcançado
pela coligação. Isso tem que aca

bar. Não podemos conviver com

26, 27 partidos. A tendência é que

acabem unindo-se os de ideologia
mais próxima".

Militante do PMDB desde sua

fundação, Maldaner afirma ser

um defensor da fidelidade par
tidária. IINão podemos conviver

com o troca-troca partidário. Isto
não contribui em nada para o pro
cesso democrático". Ele está de
acordo com o texto aprovado pela _.

comissão da reforma no Senado,
que mantém as regras atuais de
fidelidade partidária.

O senador LuizHenrique da Sil
veira (PMDB) participa da Comis

são de Constituição, Justiça e Cida
dania e foi relator do item que limita

apenas um suplente de senador,
pois atualmente são dois. Ele acre

dita que o financiamento exclusiva-

mente público das campanhas, que
já foi aprovado no Senado, pode ter
problemas na Câmara dos Deputa
dos. Segundo informações da asses
soria de Silveira, havia um compro
misso na Casa com o presidente do
Senado, José Sarney; de votar todas
as propostas até o dia 14 de julho,
antes do recesso, entretanto, isso
não aconteceu.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
(Colaborou Daiana Constantino)

Toque de proteger
Mesmo depois de O Tribunal de

Justiça de Santa Catarina suspender
a leimunicipal que criou o toque de
proteger emMassaranduba, em março
deste ano, o vereadorPierGustavoBerri

(PMDB) anunciou que irá ingressar
com uma ação na promotoria pública
para tentar reverter a decisão. "Fiquei
indignado com inconstitucionalidade
da lei, ao alegar o direito de ir e vir
dos menores durante a noite sem
o acompanhamento dos pais ou
responsáveis'; critica.
O projeto do Executivo, aprovado
em junho de 2010, autorizava as

políciasMilitar e Civil a recolher

adolescentes com menos de 16 anos
desacompanhados que estivessem
nas ruas da cidade depois das 22h.A
medida gerou polêmica e o promotor
da Comarca de Guaramirim,
BelmiroHanischJúnior, na época,
ingressou com uma ação direta de
inconstitucionalidade (Adin) para
suspender a lei, alegando que o projeto
contraria a Constituição Federal.
Agora, o peemedebistaquer reatiuaro
projeto. O prefeitoMárioReinkeafirma
que, se o vereador tomara iniciativa, irá
apoiá-lojudicialmenteporserfavorável
àmedida. Já para o progressistaJosé
OsnirRonchi, Berri está completamente

equivocado, e que isso é coisa de quem
queraparecer na mídia.
Porém, a revista Veja publicou
esta semana uma reportagem
mostrando que os índices de
criminalidade diminuíram em 61

municípios brasileiros queadotaram
iniciativa parecida, como é o caso

de Fernandópolis, do Estado de
São Paulo. Lá o toque de proteger
funciona desde 2005, e as infrações
cometidas por menores caíram 26%,
segundo informações da matéria.
O município paulista tem 64 mil
habitantes,Massaranduba tem pouco
mais de 14 mil.

Lamaçal
A Polícia Federal está analisando mais de
60 inquéritos com denúncias de desvios
de dinheiro público em obras rodoviárias
controladas pelo Dnit. As investigações
estão centradas em dirigentes estaduais,
mas algumas delas poderão atingir ex
diretores nacionais, afastados dos cargos
nasúltimas semanas por ordem da

presidente Dilma Rousseff, e políticos com
foro privilegiado. O arrastão, conforme a

imprensa nacional, deve resultar na queda
de João José dos Santos, superintendente do
órgão no Estado, na próxima semana.

Reajuste
o presidente da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), diz que parte das manifestações
contrárias ao reajuste da passagem'
municipal de ônibus deveria se concentrar .

contra o governo federal, que precisa
.

diminuir osimpostos sobre óleo diesel e

pneus, por exemplo, para impulsionar o
crescimento deste tipo de transporte.

Agenda cheia
Depois de participar do Congresso dos

Municípios Catárinenses, o prefeito de
Guaramirim passou a manhã de ontem
em uma empresa de decoração natalina
em Ioinville e à tarde se reuniu com

.

representantes da Caixa Econômica Federal
para tratar de programas habitacionais.
No domingo, vai a Piratuba conhecer um
modelo de Centro de Eventos que planeja
instalar na cidade. Na segunda e terça- .

feira, estará em Fraiburgo, onde acontece
.

um seminário sobre políticas públicas
voltadas à cultura. Será o mediador de um
dos debates. Por isso, não estará noHospital
Santo Antonio no primeiro dia de mudança
de gestão, com a São Camilo assumindo o

controle da unidade de saúde.

iill O

"Claro fJue existen:t prob1eJ:nas." corrupção,
e isso tudo precisa s_er combetíd», 11138
um governo que não temuma boabase e

que não sabe dialog'"dI' será sempre alVo, de'

picuinhas", avaliação de Fetip,eVoigt (PP)
sobre a natureza da política.

Software for Industry tntetligence

Posse dos Mirins
Na próxima segunda-feira, dia IOde agosto, a Câmara de Massaranduba
empossará os nove vereadores mirins eleitos no primeiro semestre de 2011 ..
A solenidade está marcada para as 10h, na sede do Legislativo.

DIVULGAÇÃO

o presidente daAmvali,
NilsonBylaardt{PMDB)
com Q senadorPaulo Bauer
.(PSDB) durante Congresso
dos Municípios Catarinenses ..

Os dois conversaram sobre a

reforma politica que se desenha
no Congresso Nacional.Mas
nenhum deles acredita que as

mudanças serão implantadas e

. vali tempo daprQJÍ
2012.

..

way'3d.«)m

Plano será

prorrogado
o governo do Estado e a

Unimed devem oficializar
acordo hoje sobre a

.

prorrogação do plano de
saúde dos servidores por mais
seis meses. O reajuste pago
à operadora de saúde deve
ficar em 19% contra os 29%

propostos inicialmente.

Voo'
Se os tucanos levarem
mesmo adiante' o p/Iojeto
de candidaturaprópria
à Prefeituraem 2012"
Lio Tironi deve ser o

candidate, Mas�ambém
há uma ala que defende'
aproximação com pp' de
Dieter Janssen.
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EDUCAÇÃO

Creche inaugurada vai
abrir dentro de 20·dias

"

Primeiro Centro Educacional
. construído com dois andares
deve atender·220 crianças,
dobrando o número de .

profissionais na unidade .

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

r �.

;
,

A Prefeitura cumpriu ontem mais uma

.t\iase da programação do mês de aniver
sário do município, com a inauguração do
Centro de Educação Infantil Carla Andrei
Emmendoerfer. A obra, no mesmo local em

que ficava a antiga estrutura, levou 11 me

ses para ser realizada após a decisão sobre
o terreno e finalização do projeto. O prédio
passará a abrigar 220 crianças. em período
iniegral- contra as 72 atendidas atualmente
- em meados de agosto. sem data definida.
Cerca de 20 profissionais devem ser contra-

tados para trabalhar no local.
.

O motivo da crechenão estar funcionan
do é a instalação de equipamentos e outros
móveis que ainda estão sendo entregues no
prédio da rua Adolf Püttjer, ao lado da Pre
feitura. Poucos materiais da antiga estru

tura devem ser utilizados. Por enquanto, as
crianças continuam- sendo atendidas em

uma casa na ruaWalterMarquardt. c'

A edificação de 1.135 m- consumiu um

investimento de R$ 1,138 'milhão - valor que
sobepara cerca de R$ 1,3 milhão se conside
rada a aquisição de equipamentos emateriais.
"É o primeiro centro infantil que construímos
com 'dois andares, e ele chama a atenção por,
causa da arquitetura e a utilização do espaço.
Foi tudo muito bem planejado", garante o se

cretário Silvio Celeste.
O andar inferior ficou reservado a quatro

salas de, berçário, área para três trocadores,
sala de amamentação, atendimento ambu

latorial, lavanderia, despensa, cozinha, re-
.feitório e dois sanítárioaNa parte de cima
foram concentrados quatro ambientes para
omaternal, uma sala para o pré-escolar, dois
sanitários infantis com acessibilidade e cinco

dependências administrativas.
A intenção é diminuir a lista de espera por

vagas na educação infantil, que hoje ultrapas
sa o índice de 500 crianças cadastradas. Esse

número, no entanto, não reflete a situação real.
"Estão incluídas crianças atendidas em outras
creches que esperam por vagas mais próximas
de casa e recém-nascidos, para garantir a vaga a
partir dos quatromeses de idade", explica Silvio.

Nos próximos meses começa a construção
de duas creches nos bairros Amizade e Firenze,
em parceria com o governo federal. Os centros
infantisMárcio Marcatto, OnéliaMüller, e o do
Rio da Luz devem começar a ser ampliados
também este ano. A previsão é de um investi
mento superior a R$ 4milhões nas cinco obras.
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Treinamento para lidar com produtos perigosos
EDUARDO MONTECINO

, Amanhã os Consegs (Conse
lhos Comunitários de Seguran
ça) devem dar mais um passo
em direção à formação para aju
dar técnicos da Defesa Civil em
momentos críticos. Mais de 30

pessoas se reúnem entre as 8h e

15h para assistir três palestras no
salão de eventos da igreja Lutera
na da Barra do Rio Cerro. A mais

importante entre elas, que trata
sobre'acidentes .com produtos
perigosos, será ministrada pelo
químico industrial e instrutor da
SecretariaNacional de Defesa Ci
vil, Tito Alberto Gobatto.

De acordo com o secretário

Jair Alquini, a capacitação tam

bém serve para lembrar que De
fesa Civil não é uma secretaria

que trata apenas de enxurradas'
e deslizamentos. "O senso co

mum é outro, mas tratamos de
, desastres naturais e também
dos antropogênicos (causados
pela ação do homem). Assim,

, ,

incluem-se tanto as encostas

quando produtos químicos, aci
dentes aéreos e transporte de

,

substâncias perigosas, por exem -
,

plo", explicaAlquini.
É sobre os riscos de fabrica

ção, depósito, transporte e uso de

produtos perigosos - como.gaso
lina, hidrogênio e gás - que Go
batto deve tratar, principalmen
te para ensinar os participantes
a identificar diferentes tipos de

,

produto. Segundo Alquini, existe
uma padronização internacional
em relação-a substâncias como a

querosene e a gasolina. "Quem
participa de um Conseg precisa
saber identificar e como agir em
caso de um adoente. Quanto
mais a população souber, menos
chance de ocorrências".

PROGRAMAÇÃO
DE SÁBADO

'. 8h às 10h - Palestra

institucional, com Jaime Rocha
• 10h às 12h - Acidentes com

produtos perigosos, com Tito
Alberto Gobbato

• 13h às 15h - Sistema de

comunicação, com Edson
Roberto Schmidt
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IMPOSTOS

Por uma gestão
públicamelhor

que é também ex-presidente da

Associação Empresarial de Ioínvil
le e um dos idealizadores do Mo
vimento - durante a plenária da

JARAGUÁ DO SUL O Núcleo de Jovens Empreen- ',Acijs/Apevi no Centro Empresarial
BRUNA BORGHETI dedores de Iaraguá do Sul, liga- de Iaraguá do Sul, às 18h .' Quem

do à Acijs/Apevi, se envolveu no estiver na palestra, aberta à comu-

Na próxima segunda-feira, dia projeto apartir deste ano. "Temos nidade, também terá a oportuni
lo de agosto, chega ao Vale, agora uma parceria formalizada ,dade de deixar sua contribuição

do Itapocu um dos movimentos e vamos ajudar a alcançar o ob- no abaixo-assinado pela redução
mais apoiados pelas lideranças jetivo de reestruturar a questão da carga tributária.
empresariais da região: o Movi- fiscal do país. Precisamos de uma Segundo Tiago Coelho! o Nú
menta Brasil Eficiente, criado no reforma tributária justa", ressalta .cleo

'

'de Jovens empreendedo
início de 2010 com o objetivo de o coordenador do Núcleo, Tiago' res se comprometeu a entregar 'I,

promover uma reforma fiscal no Coelho. butro objetivo é redu- cinco mil assinaturas contando w,

país. Segundo os estudos reali- zir os gastos públicos e, assim, com as coletadas no Feirão do
zados pelo grupo, existem cinco conseguir um crescimento na-Imposto, que acontece no dia
bases principais para alcançar cional de 5% e 6% ao ano. Para 17 de setembro. Já o Conselho
essa meta: a' simplificação da isso, é preciso um investimento Estadual de Jovens Empreende
estrutura tributária, redução da de pelo menos 25% do PIB - no dores de Santa Catarina planeja
carga de impostos, transparên-. ano passado, esse índice não ul- alcançar um número dez vezes

cia na cobrança desses impostos trapassou 19%. ' maior de assinaturas. A rneta do
e o equilíbrio das contas da pre- Os empresários vão poder _co
vidência - além de uma melhor ' nhecer melhor as bases do progra
gestão pública e prestação de ma, por meio de uma explicação
serviços, que englobam todas as de um dos coordenadores nacio
outras metas. nais, Carlos Rodolfo Schneider -

Movimento Brasil Eficiente chega a

Jaraguá para buscar apoíadores

movimento é conseguir no país
inteiro pelo menos ummilhão de I:
assinaturas, levando assim uni �

i�
projeto de redução dos gastos !�

�
públicos ao Congresso Nacional. �"MARCELE GOUCHE I

As propostas doMovimento Brasil Etícíente
Simplificação da estrutura O percentual seria reduzido a

tributária - No número de tribu- 30% até 2020, se a proposta fosse
tos.Atualmente, existem cerca de adotada ainda em 2011. A redu-
80 tipos de tributos cobrados no ção aconteceria de forma gradu
país. Com a proposta do grupo, al, com a criação de uma lei.
existiriam apenas quatro tributos Transparência na cobrança
principais. dos impostos -

_

O consumidor

Redução da carga tributária - final ficaria sabendo, na nota,
Paralelo à prirrieira ação. A redu - quanto do valor pago é de impos
ção, como o nome já diz, baixaria to. A transparência seria possível
a carga tributária vigente no país. com a adoção de um "Imposto
Atualmente, estima-se que a car- sobre Valor Adicionado",' agluti
ga tributária somada ao déficit nando todos os tributos que hoje
público brasileiro chega a 40% incidem de cobrança federal,
do PIB (Produto Interno Bruto). como Cofins e PIS, e federativos,

como o ICMS e ISS. Assim, o con
sumidor pagaria uma só vez.

Equilíbrio das contas da pre
vidência - Atualmente, o campo

,

previdenciário é a maior fonte de

desequilíbrio da despesa pública,
em relação ao futuro. O segmento
pressiona os gastos pelas regras de
aposentadoria e pensões adotadas
hoje, com a concessão de privilé
gios c9mo aposentadoria precoce.
Os mais pobres acabam pagando
mais, proporcionalmente.A inten
ção é unificar os regimes de paga
menta de benefícios.

,J I

-,

';
QUANTO VOCÊ DESEMBOLSA DE

"'

IMPOSTOS NA COMPRA DE:
,

Iogurte �
_

33,06%
I

Ovo .' :. 2O ,59%

Margarina 35,98%,
Peixes 34,48%
Frango � 16,80%
Biscoito 37,30%

,

Achocolatado 38,06%
Açúcar - 32,33%

....•.................... � .. �. 37 ,88%:
,

Agua

Feijão :.. � 17,24%
Gelatina 37, 19%
Macarrão ' 18,28%

I

Refrigerante (lata) 45,80%
.

Vinho : 54,73%
/1 Amaciante ...; .. �' 43, 16%
Sabão em pó � 40,80% '

Papel Higiênico � .. 39,94%
Sharripoo 44 �20%

Ij Sabonete 37,09%
Xarope. para tosse' 34,80%

( ry
-

,

Fonte:lnstituto Brasileiro
dePlanejamento

Até agora:mais de R$ 800
bilhões e� impostos

Desde o início deste ano, os

brasileiros já pagaram mais R$
800 bilhõ-es em impostos. Ovalar
é registrado pelo impostômetro,
o painel instalado no Centro de
, i I. 1

São Paulo pela Associação Co
mercial e pelo Instituto Brasilei
ro de Planejamento Tributário. O
valor foi atingido um mês antes

do que em 2010.
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Criação de Parque
Nacional D� Estado
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�a: �ti�ã0. dO,íUa29,déJvlfltl de 1961,; q jôtnal \

.

Fl!êio Ho,l
Povo 'anunciava a criação do ParqUe Nacional de São}oaquim.
110 Decreto n. 50.922, de 6/7/1961, assinado pelo presidente
'Quadros, criou o ParqueNacional de São Joaquim, em SantaCa

tarina, abrangendo terras dosmunicípios de São Joaquim, Urubi
cí, Bom Retiro e Orleans", dizia amatéria do semanário publicado
no último sábado de julho daquele ano. Segundo o jornal, o Par
que estaria subordinadoao Ser\dçoFlorestal doMinistério daAgri
cultura, sujeito ao regime do Código Florestal Brasileiiô, às terras,
à flora, fauna e belezas naturais, incluindo 'propriedades públi-
cas e particulares. ,

Hoje, o parque conta com uma área total de 49.300 hectares
e abrange osmunicípios deUrubici, Bom Jardim da Serra, Orle
ans e Grão Pará. O embasamento do parque é formado por ro
chas vulcânicas, chamadas basalto, surgidas há 133 milhões de
anos. As maiores altitudes do local são encontradas na região
nordeste do parque, sendo 6 ponto mais alto o Morro da Igre
ja, com 1822 metros, de onde é possível observar a formação
rochosa conhecida como PedraPurada, Hoje, o parque - admi
nistrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio

diversidade - é uma das maiores atrações-turísticas do Estado.

HISTÓRIA DAS COISAS

Como surgiram
os automóveis
A locomoção com conforto e rapidez como é

possível ter nos dias de hoje nem sempre foi

possível. Já no século 17, os veículos impulsionados
a vapor começavam a ser idealizados.Ferdinand
Verbiest, um padre da região norte da Bélgica
desenvolveu em 1678 um pequeno carro a vapor
para o imperador da China. Em 1769, o francês
Nicolas Joseph Cugnot demonstrou a auto-

'

locomoção ao utilizar um motor a vapor para
movimentar um veículo. Mas sua demonstração
foi pouco valorizada em seu país. Já no século 19,
Siegfried Markus inventou emViena um carro

impulsionado por ummotor diferente do que era
usado até então: os motores a vapor deram lugar
aos motores de combustão interna. A invenção
do automóvel moderno é creditada ao alemão
Karl Benz, quando em 1885 introduziu o motor de
combustão interna a quatro tempos a gasolina. Já
a primeira linha de produção em larga escala de
automóveis foi lançada em 1902 por Romsom Olds
na fábrica Oldsmobile. Henry Ford passou a fabricar
em 1908 automóveis em série, popularizando a

venda dos carros a preços acessíveis.

No mar, no rio ou lago, fisgar um peixe pode ser uma atividade
recreativa comum em todos os lugares do mundo. Já "fisgar" um
pescador pode parecer incomum, mas não na cultura germânica. Q
"Físcherstechen" é uma competição tradicional da cultura alemã,
surgida no sul do país, na cidade de Ulm, no século 16. A competição
original consiste em uma luta entre duas duplas, onde equilibradas
em um barco no meio de um rio ou lagoa, disputam para "fisgar" o
adversário com um bastão, com o objetivo de derrubá-lo na água. O
jogador que permanecer equilibrado sobre o barco é sagrado campeão.
O jogo também faz parte da cultura teuto-brasileira, integrando festas ,

que celebram a cultura alemã, como a Festa Pomerana, que acontece
em Pomerode para comemorar a emancipação da cidade.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d-..
LunenderJ anos

PELO MUNDO

1676

Criação de Laguna
No dia 29 de julho de 1676, a vila de Santo

I Antônio dosAnjos de Laguna, hoje' a cidade
de Laguna, foi fundada pelo bandeirante
Domingos de Brito Peixoto. Nestemesmo

dia, em 1839, às Farioupilhas conquistaram
a vila e proclamaram a República
Catarinense, em uma tentativa de separar
Santa Catarina e o Rio Grande do Sul do
comando do Império do Brasil.

1981

Casamento real
Nestemesmo dia, em 1981, um bilhão
de pessoas acompanhou pela televisão o

casamento real do século, quando Charles,
o Príncipe de Gales casou-se com a plebeia
Diana Spencer; na Catedral de São Paulo em

Londres, na Inglaterra. Com o casamento,

"LadyDi" recebeu o título de "SuaAlteza
Real a princesa de Gales", mas o casamento
de conto de fadas acabou em divórcio no dia
28 dê agosto de 1996.

INVENÇÕES ANTIGAS

A dinamite
Em 1866, o químico, engenheiro
e inventor sueco Alfred Bernhard
Nobel adaptou a nitroglicerina
misturando areia (sílica), criando
um artefato explosivo mais seguro
que a pólvora: a dinamite. Com a

patente, o sueco conquistou uma
grande fortuna, essencial para a

criação do "Prêmio Nobel".
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TEATRO

Em busca de
histórias para

serem contadas
GrupoSapatada convocapopulação

amuni-lo com passagensdo
cotidianojaraguaense. Ideia é levaras
narrativasaospalcosdomunicípio

JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

Guardado nas prateleiras do

Arquivo Histórico de Jaraguá
do Sul, um amontoado de livros
contendo 90 entrevistas feitas
com pessoas da comunidade há
cerca de dez anos foi o impulso
inicial de um novo projeto. En
volvidos pelas histórias trans
critas em milhares de páginas,
o grupo de teatro Sapatada de

cidiu, simplesmente, contá-las.

Mas, para isso, precisa de ajuda.
Além das narrativas encon

tradas no estudo, que foi feito por
formandos do curso de Pedagogia
da antiga Unerj, os integrantes da

trupe querem resgatar outras pas
sagens da realidade local. A ideia é
convocar a comunidade a buscá
las na memória e repassá-las aos

atores.Vale qualquer uma vinda de
qualquer pessoa, seja engraçada ou
triste, comum ou espetacular. En
tretanto, precisa ser jaraguaense.

Depois, elas podem ser trans

formadas em texto e, consequen
temente, subir ao palco junto ao

Sapatada. Conforme o produtor
Fábio Prates, quando as cenas

do espetáculo de contação esti
verem prontas, os atores Jéssica
Rassweiler e Felipe Schlichting
ficarão encarregados de executar
dez apresentações. Todas gratui
tas e em locais públicos.

Porém, antes disso, o grupo se

gue na procura de boas histórias
como a descoberta entre os livros
do arquivo municipal. Descrita

pelo falecido historiador Eugênio

Victor Schmõckel, em 1997, ela
fala de um papagaio que só se co

municava em alemão. Por causa
da proibição do idioma no Bra

sil ao longo da Segunda Guerra

Mundial, o bicho acabou sendo

preso por um guarda. A detenção
teve como desculpa as repetidas
vezes nas quais o animal desejou
'Guten Morgen', ou seja, bom dia,
ao policial.

Quem se recordar de outros

causas e quiser cooperar com a

pesquisa pode entrar em conta

to com Prates pelo e-mail fabioa.
prates@yahoo.com.br ou no tele
fone (47) 8804-6926. As sugestões
devem ser entregues ao Sapatada
até o início de setembro. Já as

apresentações ocorrem, prova
velmente, no mês de novembro.
A iniciativa é financiada pelo
Fundo Municipal de Cultura.

De acordo com Silvia Kita,
responsável pelo Arquivo Histó

rico, o trabalho, intitulado 'Me
mórias de Iaraguã; possui uma
significativa importância, pois dá
visibilidade ao acervo. "Os nos

sos documentos não são parte de
um arquivo morto,' eles são vivos,
sempre têm algo a mostrar. Nãe

queremos apenas guardá-los,
mas repassá-los", explica.

O Sapatada existe desde 2Q09,
quando os integrantes se conhe
ceram em meio a aulas de teatro.
Em 2010, o grupo encenou 'Invisí
vel a céu aberto' e a adaptação 'Po
esia sem teto'. Há alguns meses, a

companhia lotou o teatro da Scar
com a peça 'Quem casa quer casa'.

Em julho:
Um convite para

morar com seu amor,
,

na India!us e
A revista da mulher inteligente!

MEMÓRIA PRESERVADA

Grupo Sapatada descobriu histórias dignas de virar peça de teatro entre
os docwnentos do acervo jaraguaense. Estudo feito há mais de dez anos e
guardado no Arquivo foi o pontapé ini� do projeto 'Memórias de Jaraguá'

ti t"
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Recipiente feito de materiais diversos (metal, pedra, ma

deira, etc.), usado para triturar e homogeneizar subs
tâncias sólidas! Barco à vela ou a motor, geralmente de
alto luxo, usado para cruzeiro privado ou para regata 2

2. Pouco denso
3. Não maleável! Centrais Elétricas de São Paulo 3

4. Processo racional usado pelo homem para se relacionar
com a natureza e assim obter resultados que lhe sejam 4

úteis
5. Escola Nacional de Música! O sobrenome do funda- 5

mentalista islâmico Osama
6. Fruto de excelente sabor, comestível ao natural ou utili- fj

zado em doces e geleias
7. Buraco onde se abrigam animais / As iniciais do cirur- 7

gião plástico Pitangui
8. Quantidade de ovos / Sigla do órgão dependente da ONU 8

para a agricultura e a alimentação
9. Bespeítante a união dos Estados que compõem uma 9

nação
10. Sapo, em inglês / Diz-se de sono que se interrompe 10

facilmente
11. Sigla do estado de Dourados e Bodoquena / O astro- I i

nauta norte-americano Edwin, que participou do pri
meiro voo à Lua

12. A sigla da associação que reúne os tenistas profissio
nais J Cidade mineira próxima a Diamantina

13. A capital potiguar / Abreviatura de és-sudeste,

VERTICAIS
1. A atriz e princesa de Mônaco Kelly (1929-1982) / O

ator norte-americano Dustin, Oscar de melhor ator de
1979

2. Um dos mais tradicionais times de futebol da Argentina
! Antiga medida russa para distâncias, equivalente a

1067 m

3. Comprado em leilão / A platina, para os químicos
4. O jornalista e humorista brasileiro de origem egípcia

Eliachar (1922-1987) J Pequena venda de secos e

molhados
5. Apertar o botão do mouse do computador / (Abrev, ingl.)

Em bioquímica, o mau colesterol
6. Cidade goiana da região do Vão do Paraná, no Leste do

estado / O ator norte-americano Alan, de "Mash"
7. Aceso J Namoro ligeiro, sem consequências
8. Metade de, .. muitos / Asneira, tolice / Chega às de fato

quem recorre à violência
9. De cidade paulista próxima a Lins,

SUDOKU

123 4 5 678 9

o
9 9 f: t>- e 6 1! J.'IJ. �

�c S 9 � L 9 t 51 �

cnL t 2: , 6 S 9 C 9

6,e 9 51,9 � L t �
ti!) � i',C L 9·6"9, ,

'B,L 11 a'g t �' P 51

li � L 9 Z f: 9 9 6
9 1: t L 9 8 � 9 v

9 (I 6 9 � 11 � L ,t

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.
\
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•
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•
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•
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• Um homem sai de casa rumo ao trabalho e, logo depois de chegar ao ponto
de ônibus, encontra um amigo; Depois de algunsminutos de-conversa, ,ele
para de falar e observa o colega. Logo em seguida dispara:
- Cara você é igualzinho aminha sogra, a única diferença é o bigode!
Sem entender nada, o amigo responde:
- Mas eu não tenho bigode!?
- Ora, mas aminha sogra tem!

DIVIRTA-SE

'asualo��uad
'6 'selA' 'e!Q3 'Sal 'S 'alJal� 'opeallf 'L 'epl\I 'eJe!Oel '9 'IPl 'JeO!ICJ °9 'eBap08
'UOóll °v '1d 'oPEleW3JJ\I 'B 'eISJ3A 'Bu!oelJ 'i: 'UeWjjOH '30eJ�

°

� :SI\lCJlllJ3A
'as3 'releN °B� 'seleo Cll\l'U

'U�PI\I 'SV'l '�� '3A31 'BoJ� 'O� 'leJap3� '6 'oe, 'epeAO 's êll 'eooloL 'eqoJ!qe� '9

'u3pel 'l'JN3 " 'e!ouª!CJ 'v ClS3CJ 'OJO\l °B 'olejaJelJ 'i: 'alei 'leJ8
°

� :SI\llNOZllJOH

Ov�nlOS

Resolva também noSSG$
mais r"centes public:_es!

Café com venen.o
Uma mulher estava andando pela rua quando um bêbado apareceu de
súbito e a assustou. Aindameio assombrada e muito nervosa, ela disse:

-Maldito, se você fosse meu tnartdo eu colocava veneno no seu café.

O mendigo, sem pensar, retrucou:

� E eu se fosse o seumarido o tomaria com todo prazer!

-

REVISAO DO TEMPO

Nova Irente
�'

Iriaacaminho I

Mais uma frente fria avança
pelo Litoral Sul do Brasil
e, por isso, há condição de

nebulosidade, pancadas
de chuva e trovoadas
nesta sexta-feira em Santa
Catarina. Na divisa com o

Rio Grande do Sul devem

ocorrer, temporais isolados.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE SÁBADO DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16°e MíN: 25°e MíN: 13°e "'-:'1'_ MíN: 13°e .... �

MÁX: 28°e MÁX: 22°e MÁX: 23°e
t .. MÁX: 21 oe

J
.. :t 3 s ..

desemunCl,
de tem iDs,t·cr·

."

U'el

ssa de ar frio
e seco DO dia 3Ensolarado Instável

Assim como nesta sexta-feira, no
sábado e no domingo, o tempo
fica instável em todo o Estado.A
nebulosidade e a chuva isolada é que
predominam no fim de semana. Por

isso, os termômetros registram pouca
variação de temperatura nos dois dias.
Os ventos vão de sudeste a nordeste.

-'" -

Parcialmente
Nublado

Nublado

No início da próxima semana, um
sistema de baixa pressão se intensifica
e dá origem a outra frente fria. Ela
mantém a instabilidade do tempo
e a condição de chuva no Estado.
Somente no dia 3 é que umamassa de
ar frio e seco clareia o céu e derruba,
novamente, as temperaturas.

\

SE VOCÊ VAI PARA ...
IBIRAMA

A semana termina com

sol precedido de nuvens,
pela manhã, e pancadas
de chuva ao anoitecer em
Ibirama. As temperaturas
ficam entre os 15"C e os

2S"C nesta sexta-feira.

• NOVA 117

CRESCENTE 817

'\'1 CHEIA 15/7

23/7
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DI 50
omece sorrindo
I

e tudo será
melhor.

Elijane Jung

Devaneios de mulher
7\ Tuma rodinha de mulheres, no intervalo das aulas teóricas
1 \' da auto-escola, a conversa ficou nas mulheres frutas. Uma
falando da mulhermelancia, que tinha curvas exageradas e

coisa e tal. Mais uma falando sobre a exposição dessas mulheres
namídia.A outra comentou sobre os nomes absurdos... E então,
uma das meninas da rodinha, uma lindamocinha, nos seus vinte e

poucos anos, ruiva, de cabelos cacheadinhos, pouco espetadinhos,
bem magrinha e alta, solta a pérola: Use os nomes são dados de
acordo com a aparência de cada uma, eu não deveria ser a

perfeita mulher cenoura?"É.Até que serviu,Ana! Rá...

Dica Amaléras
A Tamy levou para o blog amaleras.blogspot.com algumas
informações sobre a nova linha de perfumes da Sabrina Sato.

.

Fiquei bem surpresa com a embalagem que é bem caprichadinha
e inspirada no animal print, as estampas de animais. O nome da
linha é Animale, e tem três 'cheirinhos diferentes. Além disso, a
musa assinou também uma coleção de maquiagens, composta de
batom e sombras. Passa lá e dá uma olhadinha.

UDiversotpm@ocorreiodopovo.com.br

• Se você adora aquela
costela bem gorda e

suculenta, aquela picanha
com bordinhas de gordura,
ou mesmo aqueles
salgadinhos de boteco
(tem uns maravilhosos,
não temi) fique sabendo
que hoje é o Dia Nacional
de Combate ao Colesterol.

• De acordo com o

cabeleireiro de estrelas
como Galisteu, Brunet e
Juliana Paes', o óleo Argan
é rico em nutrientes,
deixa os cabelos super
brilhantes e duramais
de 30 lavagens. 'Dei uma
olhada no belezanaweb.
com e acho que vou testar
esse milagre ... Preço?
Salgado...

Franjas em roupas e acessórios. Botas, calças e casacos

com franjas em camurça ou couro, no estilo western,
dão um toque bem informal e super bacana à produção.
Tem ainda as franjas mais delicadas, estilo anos 20,
em tecidos mais finos como o cetim. Essas combinam
maravilhosamente com vestidos e saias e servem

perfeitamente para uma ocasião mais séria. Bem flash!
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Feijoada do Moa
o primeiro lote de ingressos paraaFeijoada do Moa, que rola
dia 20 de agosto naMBB, já está sendo comercializado na loja
Arezzo, no ShoppingBreithaupt, naHomem.com e naCapital
Imóveis. O evento esse ano contará com várias atrações. Dentre
elas, showdo Nasi, ex-banda IRA!, FernandoUma& banda, EDjs
BibbeAndreatta, PetyLernz eDiegoAlves.

Recebe
Marlene Nunes Kiyama estreou
idade nova dia 20 de julho. E neste
sábado,30, recebe todos os amigos
em sua residência para um delicioso
churrasco e o tradicional coro de
"Parabéns para você". Cheers!moagoncalves@netuno.com.brMoa GonçalvesPizzas e Massas

(47) 3370 - 3242

Paulinho
na Studio
T Jále a pena acordar bem cedinho. O
li empresário Paulo Chiodini, diretor
da Rede de PostosMime e uma dasfiguras
mais importantes e respeitadas do norte

do Estado, será o entrevistado do progra
ma Studio Empreendedor, sábado, dia 30,
às 7h30. A apresentação é do jornalista e

amigoAlbino Flores.

Quem só
deseja

demonstrar

que está

certo,
. termina por
agir errado ..

aulo
Coelho

• Sábado, noPatuáMusic,
tem muito house com o

Dj Carlos Fusi e o ótimo
sertanejo universitário com

a duplaAlex &Willian.

A empresária gente boa
Maura Ilreis (leia.se Raumak),
recebe o coro parabéns.Mil vivas!

Encontro
Fundamentada exclusivamente no afeto,
Laura Ducarmo e a filhaTânia começaram
a listar os nomes dos convidados para o

happy hour que acontece dia 10 de agosto,
na residência da família, em torno do
maridão Paulo. Aguarde.

• Afamosa cerveja
AmericanaMiller, uma
das maiores do mundo,
também estará na Feijoada
doMoa, dia 20 de agosto,
naAABB. Bom demais!

Futebol
Valendo pelo Campeonato da 1 a Divisão,
no domingo, às 15h30, na Sociedade
Esportiva João Pessoa, tem jogo dos bons
com o time do João Pessoa x Botafogo.

CANTINA )aine BistaI e Robson
Pacheco, no Restaurante Nonna Dica

• Dia 23 de agosto, na .

Amizade, a sociedade
dos grandes bailes, rola
o bailão com a banda
DanúbioAzul, do Rio
Grande do Sul.

ENCONTRO DE AMIGOS O empresário Roberto
Mannes e a sua Silvana, na Stammtisch

MAURICIO HERMANN

o Astro
Muito longe de ser umamaquete
da 25 deMarço paulistana, mas os
vendedores ambulantes do Centro da
cidade começam a se render ao clima
da novela O Astro, com joias de fantasia
recheadas de ametistas. O anel usado

pelo personagem principal, Herculano
Quintanilha, roda na urbe sorriso e

custa emmédia R$ 5. Émais falso que
nota de três reais.

10 Baile de Gala
No sábado, 30, a partir das 23 horas,
com a participação do musical The

Champ Banda & Coral, de Ibiporã,
no Paraná, acontece no aristocrático
ClubeAtlético Baependi o lo Baile
de Gala da Apae. O valor do convite
é duzentos reais e vai reunir a nata
da nata da região norte do Estado de
Santa Catarina. Mais informações
(47) 9231-5444.

Arraial
Hoje à noite a Fuel Eventos

movimenta, na Zum, o
Arraial da Fuel. A festa
serámovimentada com
o show dos sertanejos
Elton & Fernando e mais
o DJ Igor Lima. Vai rolar
muito quentão e pinhão.
Imperdivel!

Níver do Everaldo
O meu camarada e gerente da saúde,
Everaldo Correa, que aliás não perde

.

uma Feijoada do Moa, é o grande
aniversariante de hoje. Essa carinha

.

de garotoüoto) engana. Ele pontua
5.9. Parabéns! A festa será na pérgula
da piscina da sua elegante casa. O
meu desejo é que você e sua família

sejam plenamente felizes.

• No sábado, a loja
UpperMan, um das mais

pontuadas no Shopping
Breithaupt, reabre com
a estrutura todinha

.repaginada e com mil
novidades. Vale conferir.

ova cultura.
O camaradaValéria Gorges, da
Rádio Iaraguá, resolveu pisar fundo
em outras culturas. Está estudando
intensamente o inglês.

• A bela morena Raquel
LuizaRocha anda muito

faceira. Seria muito dizer
,.. que o motivo é loiro, sarado
e que trabalha numa
academia da cidade?...

MAURICIO HERMANN

,-----_._
.. __ .. _- -�.
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IGinástíca é moda

:AV. Mal. Deodoro da Fonseca

LB��:_",:,,_tro -_Jaragué do Sul

Bate taças
Nem pensar em bolo com velinhas! Com sua fórmula tipo mega kit
da alegria, Rubia Torres brinda o seu aniversário, dia 17 de agosto,
com bemmais que um simples coro de parabéns pra você. Vai ser
uma festa de arromba! No caso, muito chope. A dona da cervejaria
Kõnigs Bier promete não deixar seus convidados envelopados de
alemão ou esporte parados. Festão!

Vai reunir?
Olha que legal: o Restaurante Típico da
Malwee aluga o elegante espaço para
eventos com mais de 15 pessoas. Quer
saber mais? Ligue (47) 3376-0182

SAÚDE O gerente da saúde
Everaldo Correa, o aniversariante
mais festejado de hoje

• O empresário
AmauriJacobi, Iamo
Equipamentos, e todo o

seu staf!estarão dia 20 de
agosto na Feijoada doMoa.

ADVAurora
ADVAurora também estará presente na
Feijoada doMoa, dia 20 de agosto. Omeu

amigoAlfredo, com uma equipe de cinco
belasmulheres, servirá, apartir das 14 horas,
todas as delícias da famosamarca.Vai perder?

• Com essa,fui! EGÓClODE
Pedalada
Dizem por ai que há uma ideia guardadana
gaveta do governo CecíliaKonell de criação
de ciclovias, cidade afora. Será?Tomara! Pois
não só beneficia carentes que precisam da
bicicleta comomeio de transporte. A tuima
da pedalada e os amantes do ciclismo estão

aplaudindo o projeto e já pensam numa

grandemobilização - de bicicleta, claro - para
ter apoio da população. Aguardem. Seguindo
omote: "Quem viver, verá"!

Vende-se esta lOja com toda sua estrutura

pronta para funcionamento.

l:nteres�lOd4M 4IW-6!���

"uoWalterMarquafdt, 155 la 08, com EdilecL
Ou pelo tefefone (47) 8878-0625 I n73-0838Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita

" ,.,;li �
'.

"

SOPA As empresárias Terezinha Buss e Lurdes Freiberger foram conferir,
na quarta·feira, a Noite das Sopas, na Confeitaria BeUa Catarina
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CHARLES ZIMMERMAHN.
ESCRITOR

CRÔNICA

A TAILÂNDIA É TUDO DE

BOM E MAIS UM POUCO
"

Efácil descrever aTailândia. Difícil émudar o título.

acima que nãosou o primeiro a escrever. Nessa

terra, aos poucos, vai se compreendendo porque tan
tos estrangeiros decidem virmorar aqui. No ano pas
sado, pedalei no Sul rente à indescritível cor azul do
mar e presenciei alguns por do sol cor-de-rosa difícil
de encontrar em uma tabela de cores. Dessa vez, as

pedaladas foram no Norte. Região de serras e demui
to verde. Umidade nas alturas, pareceu uma sauna,
só faltou o eucalipto. Em compensação, cachoeiras a
toda hora para se refrescar.

É um paraí
so para pedalar:
pouco trânsito,
para dormir, senão
campings, hotéis
de campo. Os po
voados são com

postos por indíge
nas migrantes dos

países vizinhos
(China, Birmânia,
Laos) e seus sim

páticos habitantes desfilam na beira da estrada
com suas coloridas vestimentas cheias de adere
ços. Sem contar os detalhes no corpo, como imen
sos colares e brincos parecendo que levam um CD
debaixo da orelha. De vez enquanto templos bu
distas parecendo perdidos no tempo.

Fui acordado, terminei o dia na companhia de
muitos pássaros e parece que todas as espécies
possuem topetes. Todos cantantes também. Que
ria adivinhar o que cantam. Sobre a bicicleta tinha
momentos que gritava de emoção - somente no Sul
do Chile gritei igual. Quando cheguei ao final des
sas serras que fazem fronteira com a China e com a

Birmânia, rumo a Bangkok, acapital da Tailândia,
deu vontade de voltar e fazer o trajeto novamente.

Além de tudo, o grande momento do dia na

Tailândia é o momento de comer. O gengibre e

o capim cidreira no molho, o leite de coco e o li
mão na sopa e as coloridas pimentas, são todos
únicos. A comida tailandesa é privilegiada pela
posição estratégica do país na Ásia. Das antigas
rotas de comércio, sua comida traz um pouco da
China, da Índia, das Arábias e da Europa - dos

países do Mediterrâneo.

É um paraíso para
pedalar: pouco
trânsito, para
dormir, senão

campings, hotéis
de campo.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

�
\
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I,

I

\
�
i
i

Neste DVD, há mais um grande
show da cantora dita sucessora

de Janis Joplim, da turnê do
álbum "Entanglement". Ela
interpreta grandes sucessos

como Moratorium, Not As We,
Thank Vou, Hand in my Pocket
e outros grandes sucessos,
resultando em mais de 56
minutos de shaw.

A Mina e a Feliz foram recolhidas das ruas de Jaraguá do Sul e receberam
tratamento veterinário completo, incluindo banho, castração, vacinação
antirrábicae chipagem para identificação. Elas têm idade aproximada de
um ano e pesam 4,5 quilos. Essas gatinhas fofas estão disponíveis para

dação somente até hoje. Os interessados devem entrar em contato
com a Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Léo pede para conversar com Marina e consegue

sensibilizar Norma. Leila conta para André sobre â ar

mação de Paula. Cecília descobre que está grávida de
Vinícius e conta para Rafa. Eunice ouve Cecília conver
sar com Leila sobre a gravidez. Douglas confessa que
está apaixonado por Bibi. Júlio e Eunice vão à casa de
Oscar e Vinícius diz que quer se casar com Cecília. Léo
convence Norma a fazer um jantar paraWanda, oficia
lizando a relação dos dois. Douglas dá um ultimato em

Bibi para se casar com ela.

• MORDE & ASSOPRA
Salomé planeja um golpe contra Naomi. Leandro

conversa com Janice e demonstra tristeza. ícaro proíbe
Zariguim de ligar Naomi robô novamente. Natália se re

cusa a fazer o bolo de casamento de Celeste. Amanda
insinua que Naomi pode estar escondendo um segredo e

deixa ícaro intrigado. Elaine/Élcio arma uma cilada para
Xavier. Wilson sai com Melissa e os dois se beijam. Elai
ne/Élcio tenta roubar a sua foto da delegacia e dá de cara
com Wilson. Virgínia impõe que Isaías se case com ela e

lhe dá um prazo para resolver a situação.

ANIVERSARIANTES

• CORDEL ENCANTADO

Açucena quer participar da retomada do palácio,
mas Jesuíno não deixa. Petrus e Florinda se beijam. Her
culano aconselha Jesuíno a ficar com Dora. Úrsula sente
saudades do capltão, Maria Cesária conforta Augusto.
Helena percebe a intimidade entre Zóio-Furado e Ternuri
nha. Timóteo avisa aTéinha que todas as crianças devem
pagar a ele-uma mensalidade para estudar. Timóteo leva
Zóio-Furado para recolher o dinheiro dos. comerciantes.
Batoré desconfia por não conseguir entrar no cinema e

conta a Timóteo que algo está acontecendo lá dentro.
Mistura ceanímação e live action,
"Hop - O Rebelde Sem Páscoa"
é uma comédia sobre E.B., o filho
adolescente do Coelho da Páscoa.
Na véspera de assumir os negócios
da família, E.B. se muda para
Hollywood em busca do sonho de
se tornar um famoso baterista. Na
famosa cidade ele encontra Fred,'
um desocupado preguiçoso cheio
de arrogância, que acidentalmente
o atropela. Fingindo estar
machucado, E.B. o convence a
oferecer-lhe abrigo e Fred acaba
descobrindo que está com o pior
hóspede do mundo em sua casa. O
filme é dirigido por Tim Hill, diretor
de "Alvin e os Esquilos" e produzido
pela lIumination Entertainment de
Chris Meledandri ("Meu Malvado
Favorito").

• VIDAS EM JOGO
Adalberto implora pelo perdão de Zizi. O traficante

decide acabar com Belmiro. Um bandido vai ao Cariocas
e leva Belmiro para conversar com o chefe do tráfico. Lu
cas e Andrea preparam umamanifestação contra QS táxis
piratas. Carlos liga para Miranda e aguarda a chegada
de alguns companheiros. O traficante se prepara para
queimar Belmiro, quando Carlos chega com os homens
de Miranda. Começa um tiroteio e todos os bandidos são
mortos. Regina fica sabendo que a explosão do veleiro foi
criminosa e não receberá o dinheiro do seguro.

Marilene Ribeiro
Mario Belegante
Mansa G. Schuveinle
Marisa Piontkivicz
Marli K. Kopp
Matheus Demarchi
Rafael Augusto
Rosa Reichert

Rosangela Weiller
Ruhan R. dos Santos
Thais R. Hansen

Tiago Ronghetti ,

Vanessa do Nascimento
Waltraudt R. Brosokski
Zeneida W. Kopp
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Ademir Konell
Albertina Francener
Anderson Kopp
Carolina L. Barabax
Crístlane S. Wehrimister
Dirceu Henn
Ednara Keunecke

'

Elizania L. P. dos Santos
Ernesto Bendhalk
Everaldo A. Correa
Joarez O. Laurindo
Lonita C. Spézia
Lucas L. Arnecke

'

Mareio R. N. Negherbon
Maria R. dos Santos
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CINEMA

CAPITÃO AMÉRICA: O PRIMEIRO VINGADOR
Nascido durante a Grande Depressão, Steve Rogers foi
um menino franzino em uma família pobre. Horro
rizado com a ascensão nazista na Europa, o garoto
pretende entrar para o exército. Mas, devido à saúde

frágil, ele é rejeitado. Entretanto, após escutar os
apelos honestos do menino, o General Chester Phillips
oferece a Rogers a chance de participar da Operação
Renascimento. Depois de semanas de testes, ele rece

be o soro do supersoldado e é bombardeado por raios
vita. Steve Rogers aparece, então, com o corpo mais

perfeito que um ser humano pode ter e é submetido a

intensos treinamentos físicos e táticos. Meses depois
ele recebe a primeira missão como o Capitão América

'

e, com um escudo indestrutível, parte para combater o

mal sozinho e como o líder dos Vingadores.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg
(14h20, 16h40, 19h e 21h20)
• Cine Breithaupt 2
• Sem limites - Leg (19h30 e 21 h30)
• Cilada.com - Nac (15h30 e 17h30)
• Carros 2 - Dub (13h30)
• Cine Breithaupt 3
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h e 2Oh30)
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (14h e 16h30)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h20, 19h10 e 21h50)
• Cine Garten 2
• AssaHo ao banco central- Nac (14h20, 16h50, 19� e 21 h15)
• Cine Garten 3
• Capitão América: O primeiro vingador- Dub (13h50, 16h30,
19h20 e 22h)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (14h40, 17h, 19h30 e 22h10)
• Cine Garten 5
• Carros 2 - Dub (13h40)
• Os Pinguins do Papai - Dub (15h4p, 17h40 e 19h40)
• Transformers - O lado oculto da lua - Leg (21h30)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h10 e 16h)
• capitãoAmérica: O primeiro vingador - Leg (18h50 e 21MO)

• Cine Mueller 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h40,
19h15 e 21h40)
• Cine Mueller 2
• Cilada.com - Nac (13h45 e 22h)
• Assalto ao banco central- Nac (15h40, 17h50 e 20h)
• Cine Mueller 3
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30,
16h10, 19h e 21h50)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h10 e 16h)

• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h50 e

21h40)
• 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 (14h15, 16h40, 19h e 21h10)
• Cine Neumarkt 4
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h40, 16h1 O,
19h20 e 22h)
• Cine Neumarkt 5
• Carros 2 - Dub (13h50)
• Os Pinguins do Papai - Dub (15h50, 17h50 e 19h50)
• Se beber, não case! Parte 2 - Leg (22h10)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Assalto ao banco central- Nac (14h40 e 21h45)
• Cilada.com - Nac (17h e 19h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h55, 16h35,
19h15 e 21h55)
• Cine Norte Shopping 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (12h1 O, 14h50,
17h30, 20h10 e 22h50)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h40,
18h20, 21 h e 23h50)
• Cine Norte Shopping 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (13h40, 16h,
18h10, 20h35 e 23h)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h25 e 15h35)
• Cilada.com - Nac (17h45 e 19h50)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)
• Cine Norte Shopping 6
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (12h30
e17� .

• A Casa - Leg (15h1 O, 19h40, 21 h35 e 23h30)
• Cine Norte Shopping 7
• Harry �otter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(13h15, 15h55 e 18h35)
• Hany Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21 h15)
• Transformers - O Lado· Olnllto da Lua - Leg (23h55)

Ele se acha
o novo galã
KlebberToledo, que vive o vilãoGuilherme na
novelaMorde&Assopra, tem se comparado
aFábioAssunção. "Dizem que aGlobo está
carente de galãs e que sou o novo Fábio
Assunção, espero corresponder", opinou.
Quanto ao namoro com a atrizMariana

Barbosa, par romântico delena trama, resume:
"não sei se já fuimulherengo. O que importa é

que estoumuito bem comuma única pessoa".

Príncipe processa
revista francesa
O príncipeAlbert II e a esposaCharlene
deMônaco acabam de abrir um processo
contra revista francesa I'Express, Isso
porque, a publicação difundiu, em 28 de

junho, rumores sobre supostas brigas
entre o casal em sua edição on-line. "O '

processo foi aberto por causa do ataque
à vida privada e a publicação de fatos
inexatos relativos à vida privada", explicou o
advogado Thierry Lacoste.

M lia a resenta

o filho Arthur
A atrizMylla Christie e o empresário
Tutu Sartori divulgaram, nesta semana, a
primeira foto oficial do filho Arthur. Ele é

o primeiro herdeiro do casal. O bebê tem

apenas Uma semana e nasceu em São Paulo,
de parto normal, pesando 2,9 quilos:A família
reunidaposou para a câmera fotográfica e

distribuiu a imagem paramatar a curiosidade
do público e da imprensa.

Miguel Rômulo se

declara via Twitter
O jovem casalMiguelRômulo e Pérola Faria
está totalmente apaixonado. Tanto que a

garota, que comemoroumais um ano de
vida nesta semana, ganhou o primeiro
parabéns viaTwitter do namorado. "Quero
deixar claro que eu estou sendo o primeiro a

darparabéns paraminha namorada, Pérola
Faria...Amo você ...", escreveu o ator de
Cordel Encantado.

HORÓSCOPO

Raphael Viana
era gordinho
o ator RaphaelViana, 27 anos, nem
sempre foi um galã. Quando mais novo,
segundo o próprio, não passava de um

simpático garoto gordinho e míope.
Paramelhorar a forma, ele, que é fã
de corrida, se exercita sempre e até já
correu umameia maratona. "Sofri uma

transformação! Só amiopia ainda é a

mesma: tenho 6 graus, mas uso lente de
contato desde os 15 anos", revelou.

oaform
ara yb

deix
feliz

Nove meses depois de dar à luz Gabriela,
Daniella Sarahyba comemora o retorno

-à boa forma. Nesse tempo, ela perdeu
os 18 quilos adquiridos durante a

gravidez e voltou aos 62 quilos. "Uma
das maiores dificuldades foi me sentir

gorda. Depois que emagreci, saí para
comprar roupas. Queriamostrar que
estava magra e bem", admitiu.

ARlES
A sensibilidade está à flor da pele e você poderá ter reações
exageradas. No campo afetivo, o desânimo pode ser reflexo de

uma avaliação equivocada. Não desanime diante dos problemas.

TOURO
A sensação de bem-estar emocional é associada aos amigos
queridos. Um pouco mais de privacidade é tudo o que você
precisa no campo sentimental. Selecione melhor as amizades.

G�MEOS
--

Sua imaginação está fervilhando e isso pode beneficiar os
estudos e os projetos de trabalho. Este é um bom dia para trocar
ideias. Cuidado para não idealizar a pessoa amada. Seja mais
realista..

CANCER
Tudo que se relaciona à comunicação, publicidade e marketing
conta com o apoio das estrelas. Procure atender às suas
necessidades emocionais fazendo uma viagem.

LEÃo
Tenha cuidado para não fugir da realidade no trabalho. Você vai
conseguir lidar com a fantasia dos outros. No campo afetivo,
a situação anda meio confusa. Não tome nenhuma decisão
definitiva.

'

VIRGEM
Talvez você precise dar apoio, ajuda ou conforto a uma pessoa
carente ou que esteja passando por problemas. Reflita a respeito
de suas experiências. Um ex-amor pode aparecer.

UBRA
Você vai perceber que a sua presença será mais requisitada. No
campo afetivo, não perca a chance de agradar a quem ama. Sua

dedicação pode fazer muita diferença.

ESCORPIAo
Você poderá se destacar no trabalho. Quanto mais envolvimento
com a profissâo, maior será a popularidade. Há chances de
grande realização na área sentimental. Preste atenção aos
instintos.

SAGITARIO
O dia está trazendo a possibilidade de mudança. Você pode
ter uma melhor percepção da vida amorosa se enxergar as

coisas por outro ângulo. Agarre as oportunidades de novas

experiências.

CAPRICÓRNIO
Este é um dia levemente critico. É hora de eliminar as situações
mal-resoMdas. Alguém muito querido pode estar precisando de

ajuda. Não deixe de falar sobre o que lhe aborrece.

1fII!II'" AQUARIO
o setor profissional vai fluir com facilidade. É um bom período
para investir em parcerias e associações. A vida amorosa ganha
novos estimulos. Compartilhe suas ideias.

PEIXES
Sua percepção está mais viva, favorecendo o entendimento, as
atividades mentais, a arte e a intuição. Não perca a chance de
aperfeiçoar o convívio com a pessoa amada.
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Vimos essa semana na intemet um vídeo com uma briga que

rolou na Stammtish aqui em Jaraguá. Não fomos a festa esse

ano, mas em outros anos estivemos presentes
e sempre

achamos muito legal. Mas o que ouvimos
falar é que tiveram

.

outras brigas além dessa do vídeo. Se liga gente, qualquer coisa

que vc:Y:Ê faça em público e que alguém com um celular ou

câmera por perto consiga registrar. pode deixar vc:Y:Ê conhecido

no mundo inteiro atraVés doYouTube. Sendo
o maior e mais

famoso site de compartilhamento de vídeos do mundo, de um

dia para o outro vc:Y:Ê pode se tomar um cara de sucesso ou

um ven:ladeiro fracassO. É minha gente, é a carne exposta, as

vadades à tona. Há pouco tempo,
as coisas acontedam e o

tempo conseguia apagar. hoje é só
se conectar à internet e

lá

está vc:Y:Ê, brigando, xingando, fazendo
bobagem no trânsito,

roubando, indo contra a população que te elegeU, eIX:.

A privaddade do cidadão comum já era, mas quem precisa de

� pra divulgar qualquer coisa,
ta no paraíso, é postar e

compartilhar com o universo.

Portanto aí vai uma dica: F/lÇA
BOM USO DA SUA IMAGEM.

CABANACUlT

@CABANACULT

toESIA

AMIGO· AUSENTE
•

Há uma poltrona vazio ...
Quem o ocuparia?
Alguém especial!

Que partiu cedo demaisI
Colhido que foi,

Ainda no primavero,
No limiar do vida.

Há uma poltrona vazia ...

Quem a ocuparia?
Alguém especial!

Que em nosso meio
Era movimento, irreverê�cia.

Alegria personificado,
Inquietude, energia!

Há uma poltrona vazia ...

Quem o ocuparia?
Alguém ...

Que viveu em largos horizontes I

Nõo esteve camuflado em plono�
Antes, viveu cada momento

'

Como sabendo que seriam bre�es.
Era amigo .. .Tinha amigos, muitos.

E sabia como fazê-lo .

Decidido, descontraído .

Meu Deus, por que tínhamos que perdê-lo?
Tontos dias...muitos dias se passaram.

Em nosso meio, nas conversas

Numa músico ...No barulho
I

Na brisa manso vivei
I

Presente, em nossos lembronços...
Hoje, aqui há uma poltrona vazio ...

Será?

,OS��o
Oois compositores catorinenses dividem

o polco dia 05

de agosto, no teatro do Sesc em joroguó do Su\.

Sérgio Guimarões e Luís Canelo mostram suas

composições, nesse encontro onde cada artista, com

suns vertentes e seus cominhos, trilham o músico

� popular e tocom \untos.

Sérgio Guimarões tem seu estilo focado no música

mineiro e mostra cunções de seu CO Beijo-F\ot, entre
outras novas.

Cane\o apresento composições de seu primeiro CO 50\0

"Co\eçãolí de músico instrumentot além de outras

canções.
O show 1I0S BRAÇOS DE UM R\OIl tefá duraçóo de

aprox\madomeote SO minutosl com Sérgio! violão e

VOll (eme\o: guitarro, violo Ia voz, mo\s a participação
de loan Soca na ootefio,
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Em adegas
com porta
transparente
é ideal utilizar
vidros tratados
com proteção
contra
raios UV

EM
Cômodos abandonados podem se transformar em adegas personalizadas

feita evolução é preciso seguir três impor
tantes orientações: mantê-lo em tempe
ratura constante; não permitir incidência
de luz; deixá-lo em permanente descanso.

ça temperaturas mais baixas - entre 13°
C e 16° C. O aparelho não tira tanta água
do ar, conservando 70% da umidade dos
ambientes.

Em geral, os aparelhos de ar-condicio
nado comuns não aguentam ficar ligados
o tempo todo, o que não permite que a

temperatura do vinho se mantenha es

tável. Além disso, são poucos os que pos
suem controle de esterilização, o que pode
facilitar a proliferação de ácaros no local.

O isolamento térmico é outro deta
lhe importante na hora de conservar os

vinhos. Sem ele, as trocas de temperatu
ras tornam-se constantes, prejudicando
a coleção. Apostar em portas emborra
chadas e com sistema de fechaniento
em ímã garantem a vedação total do

ambiente. Caso a porta seja em madeira
é possível colocar mantas de borracha

para aumentar o isolamento térmico.

inverno, mais do que qual
quer outra estação, direcio
na nossas vontades à arte

de degustar um bom vinho.

E, melhor do que fazê-lo em

restaurantes e bares, é poder
saborear uma reserva especial em sua

própria casa.

Pedido cada vezmais comum a arqui
tetos e escritórios de arquitetura, a ade

ga caseira é destinada aos verdadeiros
amantes, e apreciadores da bebida, que
fazem questão de ter um espaço ideal e
harmonioso para organizar e conservar

suas garrafas. .

Porém, a tarefa não é tão simples
quanto parece. Segundo especialistas no
assunto, para que o vinho tenha uma per-

-

ILUMINAÇAOADEGAS PARA
COLECIONADOR Outro grande inimigo dos vinhos é o

raio ultravioleta, que em grande quanti
dade pode prejudicar a bebida. Por isso,
em adegas com porta transparente o ide
al é utilizar vidros tratados com proteção
contra raios uv. A iluminação interna
também necessita de atenção: Nunca
utilize luz focal. Invista em uma lâmpa
da fraca - de preferência LED que não

esquenta -, e ligue-a apenas quando ne-'

cessário. Uma boa adega deve ser escura.

Escolher um ambiente, de preferên
cia na parte central da casa ou no subso
lo é o primeiro a se fazer. Optar por uma
área pequena, compartilhada com a sala
de jantar oumesmo algum nicho em cir

culação ou escada também é possível.
Para tanto, é preciso climatizar o am

biente com um ar-condicionado espe
cial, que possui menos potência e alcan-

Uma boa dica
é aproveitar
os espaços

sob as

escadas.
geralmente

pouco
utilizados

ADEGAS
CLIMATIZADAS

Se sua casa não comporta a cons

truçãQ de" uma adega dirqàtizada, uma "

opção simples e ''fácil paramanter seus

vinhos preferidos é optar nor adegas cli
matizadas, que podem ser encontradas
em diversos tamanhos. Uma boa dica é

aproveitar os espaços sob as escadas, ge
ralmente pouco utilizados. Dependen
do do tamanho e do ângulo que formam
com o piso é possível Usar estes espaços,
tornado-os úteis e bonitos. Converse Com

Um arquiteto de sua confiança.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPConstruir&R�rmar
II Julhoj2011

Saiba como tirar omelhor proveito das medidas reduzidas
dessa área tão importante - e esquecida - da casa
s compactas lavanderias devem ser

muito bem planejadas para serem

funcionais. Com a metragem cada
vez menor nos novos projetos re

sidenciais, quem mais sofre com o

perto na distribuição dos espaços
internos são as áreas de serviço. Compactas,
elas devem sermuito bem planejadas para de
sempenharem sua função com sucesso.

Móveis planejados, varais retráteis, eletro-

domésticos menores e mais modernos ajudam
bastante. A principal dica é a compra uma la
vadora de roupas que também seja secadora.
Os novos eletrodomésticos são mais compac
tos e possuem abertura lateral, o que possibi
lita que sejam posicionados sob uma bancada.
Mas é preciso atenção, pois muitas vezes é ne
cessário modificar os pontos de entrada e saí
da de água para que fiquem abaixo da altura do

tampo damáquina.

TUDO NO LUGAR CERTO
O tradicional tanque de louça também pode

ser substituído por cubas especiais'com ranhu
ras embutidas na marcenaria. Assim, é possível
criar um armário embaixo e otimizar o espaço.

A bancada que apoia o tanque também pode
se estender sobre a lavadora, criando uma área de

suporte de roupas e produtos de limpeza. Osmate
riais mais indicados para esse balcão são as pedras
naturais e as industrializadas, como silestone e co-

rian, por serem impermeáveis e fáceis de limpar.
Contratar uma empresa especializada em

móveis planejados ou um marceneiro que faça
os módulos sob medida é também uma ótima

pedida. Vale aproveitar cada cantinho e encher
de armários, prateleiras, gavetões e nichos práti
cos. Não se esqueça de solicitar uma área interna
maiorpara guardarbaldes e aspirador de pó, e ou
tra vertical para vassouras e tábua de passar.

COM A TRENA NAMÃo
Os profissionais costumam trabalhar com al-

.

bém deve ficar longe da luz artificial que pode
guinas medidas de conforto. A área mínima para queimar as roupas. A posição das janelas também
que tudo caiba sem muito aperto deve partir de deve ser levada em conta na hora de instalar os
três metros quadrados. A altura do tanque pode varais, pois a ventilação será fundamental para a

ser calculada de acordo com a estatura de quem secagem. Outro cuidado é em relação à altura dos
vai utilizar a área, mas amedida convencional fica armários. Eles não podem ficar muito elevados
entre 80 cm e 90 cm do piso. a ponto de dificultar a retirada de objetos de seu

Não se esqueça de reservar uma área livre de interior. E, se sobrar um espaço em um cantinho,
barreiras se a porta tiver abertura convencional- vale projetarum armário vertical para guardar vas
pense nisso na hora de instalar o varal, que tam - souras, rodo e tábua de passar.

ANE

FOTOS DIVULGAÇÃO

5 o
Antes de trocar o revestimento, verifique com cuidado onde ficarão os pontos de luz e água na cozinha

projeto da cozinha, não raro desenvol- item. Como deve ser a fiação a partir do quadro de
vida por empresa especializada, requer luz? Existe uma relação dabitola do fio de acordocom
atenção especial com os pontos de elé- a voltagem e a distância do equipamento do quadro.
trica e hidráulica. Eles devem ser plane- Qual o local correto para a tomada? Não esqueça dos
jados e marcados antes da colocação de circuitos independentes e de usar o disjuntor DR
qualquer revestimento. dispositivo diferencial residual- para a segurança, e

A definição dos equipamentos que serão usados é do DPS- dispositivo, de proteção contra surtos.
de suma importância. O fogão tem quantas bocas? É Localize tomadas para micro-ondas, fomo elétri
embutido ou de piso? Haverámáquina de lavar pra- co e outros equipamentos que ficamfixos nabancada
tos?De qualmodelo: grande ou pequena?Acuba será e alguns pontos-extras para uso dos flutuantes, como
dupla ou simples? E assim por diante... liquidificadores, batedeiras etc. Preveja se pretende

Uma vez escolhidos os equipamentos, analise o \ comprar uma máquina de café e lembre que filtro
manual do fabricante. Faça isso antes da compra. Pri- com água gelada necessita de tomada. No caso das

meiro, verifique a informação volumétrica, tal como instalaçõeshidráulicas, verifique as alturas de entrada
as dimensões da peça e o espaçamento livre neces- de água e saída do esgoto. Quando houver instalação
sário a sua volta. Assim você poderá avaliar se esse de gás, ela deve estar de acordo com as Normas NBR

equipamento será compatível com o espaço no qual 13932 e 13933. Os pontos não devem coincidir com a

se pretende colocá-lo. Comprar o equipamento dos altura da bancada e frontão acima dela. Caso algum
sonhospode ser um estorvo se este forgrande demais ponto fique na divisão do armário, dá para contornar
aponto de dificultar aaberturadeumaportaou exigir com um furo na madeira. Mais difícil de solucionar
uma escada a cada uso. Passada essa etapa, busque é a falta de uma tomada ou ponto de água e esgoto
no manual as recomendações de instalação de cada quando o revestimento já estiverpronto.

Os pontos de elétrica e hidráulica devem ser

planejados e marcados antes da colocação
de aualauer revestimento da cozinha
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As samambaias estão
de volta com sua linda

gama de verdes

OCPConstruir&Reformar
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Febre nos anos 80, a exótica planta ressurge com destaque
emmodernos projetos de paisagismo. Veja quais são os
cuidados necessários paramantê-la sempre bonita

ouca gente sabe, mas a samam

baia que todo mundo conhece e

que marcava presença em nove

de cada dez lares nos anos 80 é

apenas um dos muitos tipos des
ta planta. Essa, a mais famosa, é a

chamada samambaia de metro. Outras, co
nhecidas como avenca, chifre-de-veado, ren
da portuguesa e renda francesa são também
samambaias.

Depois de anos esquecida. e até mesmo

considerada por muitos como algo kitch na

decoração (se é que podemos falar em moda

quando o assunto são as plantas), ela volta a

figurar em projetos de paisagismo contempo
râneos, em especial nos jardins verticais.

A samambaia é um dos primeiros DNAs
da Terra. Junto com os musgos, são as plantas
mais antigas do planeta. A palavra samambaia
significa, do tupi-guarani, aquilo que se de-

senrola no próprio tronco.
�,

Houve época em que jardins impecáveis
exibiam rendas portuguesas gigantes forrando
o gramado, enquanto as samambaias de me

tro se despencavam de seus xaxins presos no
teto com suas pontas chegando quase a tocar
o chão. Hoje, elas estão reconquistando seu

espaço, com sua linda gama de verdes.

-

" ",NII
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"

w

, de as sãmam ramhõrmál-
'

mente plantadas, têm origem em uma varieda
de nativa da própria planta, a samambaiaçu. O
xaxim era o substrato 'excelente para as samam

baias, porque lhes fornecia os nutrientes neces

sários. Mas, atualmente, está proibida a venda do
: xaxim, em função dasuaextraçªp-�nxiiscrimínada

,
naMataAlIântica, que quase o leVou à emução."·"

Assim,' a saída encontrada por botânicos e

agrônomos foi utilizar ummaterial semelhante
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"Sempre
presente
nas

emoções
da sua
vida"
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Móveis para Iãtdim; serviço
.

de jardinagem e 'paisagismo.
.

.
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para que não haja riscos de ele

despencar e causar um aciden
te? Sabe a diferença entre para
fuso com bucha e prego?

Para ajudá-la nessa tare

fa (mesmo que você não vá se

arriscar a usar uma furadeira,
sempre é bom saber como se faz

para ficar de olho no trabalho

que será executado), confira al

gumas etapas principais que de
vem ser seguidas para a correta

fixação tanto de móveis quanto
de acessórios nas paredes.

OBJETOSBEM
OS

Confira dicas que devem ser seguidas
para a correta fixação tanto de móveis
quanto de acessórios nas paredes

I números acessórios, kits de

mantimentos, eletrodomés
ticos, objetos para decorar,
móveis, quadros... Várias
são as peças que precisam

.

ser fixadas 'nas paredes de
uma casa para que os ambien
tes fiquem bonitos, práticos e

fáceis de limpar - exatamente

como todas nós precisamos.
Mas será que você sabe como

devem ser presos esses equi -
pamentos? Conhece a maneira
correta de instalar um armário

Várias são as peças que precisam ser

fixadas nas paredes de uma casa para

que os ambientes fiquem bonitos

1. Conheça O material em que
a peça será fixada, pois, para

'.

cadatipo de parede, existe
uma fixação adequada. Assim,
veja se ela é feita de concreto,
drywaIl, alvenariamaciça ou
bloco oco. Considere, também, o
acabamento usado na superfície
(gesso, pintura, textura). Isso
porque adequar o sistema
defixação à parede garante a

qualidade da fixação e permite
que se use as buchas e os

parafusos ideaispara o seu caso. ".
, .

'

,

fixação com buchas e parafusos
pequeno�. Mais pesado, exi�e
uma fixação mais robusta. E ,

importante equilibrar o peso
da peça com a capacidade da

'

bucha e do parafuso. E lembre-se:
na hora de fixar um armário, é I,.�'

preciso considerar o peso que ele
vai ter depois de cheio.

.

3. Prefira asbuchas em náÜon às de"
plástico, porque oferecemmaior

flexibilidade, acompanhando os

movimentos dasuperfície.i 1 ,I',
I

",'.1'_,'

das paredes. Escolha uma opção
que atenda ao ser perfil. Omercado

. ofere�é furade4às 11e diféreptes
potências, inclusive em versões
para o público feminino, pessoas
quemoram sozinhas, hobbistas e

insía1�dores' prQPssionais/Fjque
de olho também na broca a ser
utilizada.

observar bem as embalagens, pois
elas trazem todas as informações
-sobre i:1tipo de watede �r·c,��gà .

6. Use um nível para fixar peças
que exigem dois pontos de

. fixaç?o, Gome quadros e'
.

prateleiras. Caso contrário,
podem ficar tortos.

,
"

"'. E nad se esqueça deusar luvas
para proteção. Além disso, vale
forrar o chão, para evitar acúmulo
de poei!a, e afas�.a( �uaté retirar
do ambiente móveis' e objetôs, '

para evitar exposição excessiva ao

pó provocado pela perfuração.
2. Observe o peso do objeto a ser

fixado. Se for leve, requer uma
4. Ferramentas emáquinas são
fundamentais para aperfuração

5. Para'FaciUtar, sâill� que há no.
mercado kits completos, com
bucha, parafuso e broca nas

medid,.as equÍ\Tq_leI,ltes, em çartelas
auto-'serviçO. Um recurso que

.

facilita a escolha dos itens certos,
para a fixação. Não se esqueça de

c

intar os azulejos pode
er uma boa idéia para
enovar sua cozinha ou
seus banheiros, sem

quebradeira e grandes
gastos.

O trabalho é fácil e simples,
mas precisa ser bem feito para
durar bastante. Para isto, existem
tintas especiais que são aderen

tes, impermeáveis e fáceis de apli
car.Amais indicada é a tinta epó
xi, mas também existem aquelas
acrílicas especiais para azulejos.

Comece limpando muito
bem o espaço, tirando todo tipo
de gordura. Depois de bem lim

po e seco, passe a primeira mão
e espere secar por mais ou me

nos quatro horas.
Depois que a pintura estiver

seca, apliquemais demãos, quan
tas forem necessárias para que a

cor fique uniforme.
Antes de usar a tinta. é preciso limpar muito bem a área a ser trabalhada.

A pintura é fácil e simples. mas precisa ser bem feita para que dure mais tempo
,,' I' 'If I d I' jl' I /
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Antes de planejar o seu jardim na varanda é preciso redobrar a

atenção nomomento da escolha das espécies de plantas.
ara quem mora em apartamento, a varanda
representa a possibilidade de jer um pouco
de verde ao redor. É fundamental reservar

um local para a natureza. Não importa o ta

manho do jardim, mas sim a qualidade de
vida que ele nos oferece.

Antes de planejar o seu jardim na varanda é preciso
redobrar a atenção no momento da escolha das espé
cies. As mais recomendadas são as de sombra e meia-

sombra, que podem ser usadas em jardineiras de alve
naria ou em vasos.

A incidência do sol, a ação dos ventos e o espaço
disponível também são determinantes para a definição
do projeto. Em andares altos, por exemplo, o sol é pre
sença garantida. Para aproveitá-lo, aposte no colorido

de árvores frutíferas como os pés de jabuticaba, romã e

pitanga. Os apaixonados por ervas e temperos também

podem reservar um local para uma pequena horta.

Bromélias: fique atento ao

excesso de água, pois. nesse
caso. ela pode ser mais prejudicial
do que a falta de rega

OCPConstruir&R�ormar
Julhoj2011 a

.

Acima, vasos com
asplênios, que se
desenvolvem bem em

locais com bastante
sombra.

Ao lado, uma pequena
horta. com ervas e

temperos. A união

perfeita entre o útil
e o agradável

• Espéciesmais
recomendadas para a

, sombra: palmeira- ráfis e
bromélia de sombra

G1.lidado�: fi9.u� atent? ao
excesso de água, pois, nesse
caso, elapode sermais
'll�ejlldiGial do �lle,. ai' ,

falta de rega

• Espécies indicadas para
meia-sombra: lança-de-são

" jofge, pândanoespiral, pala
de-elefante, pau-d'agua,
�al�piQ� p��ira.,ráfis ,','

"

Griiuados: irrigação, limpeza
e baçãn

,I" .:

Acima. a lança-de-são
jorge, mais conhecida como

espada-de-são-jorge

As pimentas também'
são uma ótima opção
para decorar
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Deixe sua casa mais quentinha e aconchegante neste inverno

s campeões de venda são os aquece
dores elétricos, por serem pequenos,
portáteis e baratos. Mas, infelizmente,
eles não são as melhores opções no

mercado, já que consomem bastante

energia, produzem ruído parecido com
o de urn ventilador (têm urnaventoinha interna), e
não possuem capacidade suficiente para aquecer
grandes ambientes.

Se você quiser urn modelo mais durável e so

fisticado, existem duas boas opções: Os ambientes
podem ser aquecidos commuito aconchego e con
forto por modelos a óleo que têm vários níveis de

potência regulada em função da dimensão do arn- .

biente e da temperatura do ar. A grande vantagem
desse sistema é que o ar dos ambientes não fica
seco como acontece com os aquecedores elétricos.
Eles também são totalmente silenciosos e têm bai-
xo consumo de energia. ,

Alguns modelos a óleo tem controle por ter
mostato' quê desliga automaticamente após atin
gir determinada temperatura, voltando a ligar as
sim que o ambiente esfria..

Outra boa opção são os inovadores aquece
dores com placas de silício, que transferem o ca-

10r ao ambiente por convecção, dando a sensa-

ção térmica parecida ao aquecimento solar. Eles

aquecem os ambientes bem rapidamente, não
queimam oxigênio, são acionados por controle re
moto, têm termostato ajustável e proteção contra
super aquecimento.

FOTOS DIVULGAÇÃO

o mercado oferece boas opções em
aquececiores. Alguns modelos têm

controle por termostato

A AtS COMPLETA LOJA
D2 ACABAME T S DA RIGIÃO

PoroelanEitos I Revestímentos
Metais t Pisos

Louças Sanitárias
Conjuntos de Banheiro
Banheiras de Hidra

Pastilhas e FUetes de vidro

Peças personalizadas
EintrEi multas outras

N SSOS OlFERENCtA1S
• Medimos e orçamos sua obra, sem compromisso:
• Projeto e paglnaçáo gratulla;
• Condíçóes de pagamento facilitadas;
ii Atendimento personaíeaco:
• Atendemos também com hora marcada,

'{q_ualúlade/ (V uasiedade.pasa. $l,UII ().;�,!t(J, !!!

Rua Pastor Albert Schneide� 626 I Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul .. Santa Catarina

Fone: 473273 ..7664
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o inverno, a necessidade
de aquecer a casa aumen
ta. A. tão sonhada lareira

surgecomo um desejo al
tamente necessário. Mas
como realizar esse sonho?

Quando a casa está sendo plane-
jada do zero ou em uma reforma - se

for uma casa - existem três possibili-
.

dades: a lareira tradicional, que fun
ciona com a combustão da madei
ra' lareira a gás, que funciona com a

combustão do gás e a lareira que fun
ciona à base de etanol

A lareira tradicional, mais antiga e

_ conhecida por todos, exige chaminé
e espaço para o compartimento de

queima (muitas empresas fornecem
um kit pronto). Em apartamentos, se
não estiver contemplada no projeto,
original do prédio, não é viável, a não
ser que seja uma cobertura.

A lareira a gás pode ser instalada
sem chaminé, mas necessita ponto
de gás previamente determinado, ou
seja, se esse ponto não existir será ne
cessária uma obrinha.

Já a lareira abastecida por etanol,
sem chaminé e sem ponto fixo de
abastecimento, facilita a assimilação
do espaço a ela. Basta escolher o local

que será instalada.

LAR

Opção moderna. a lareira a gás pode ser instalada sem chaminé. mas precisa de um ponto de gás pré-determinad.
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PLANEJAMENTO

Pensando
no futuro
dos idosos
Evento realizado em Jaraguá do
Sul discute melhorias nas políticas
públicas para a terceira idade

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

CINTHIA RAASCH

AI
a Conferência Regional Nor
te dos Direitos da Pessoa

Idosa reuniu conselhos muníci

pais e representantes das Secre
tarias de Desenvolvimentos Re

gional (SDR) de Jaraguá do Sul
e Joinville e do Estado ontem,
no Sesc. A proposta do evento

foi difundir e discutir melhorias
nas políticas públicas para a ter

ceira idade. Durante a conferên

cia, foram realizadas palestras,
debates e oficinas, com o obje
tivo de promover um envelheci
menta digno no Brasil.

A coordenadora da SDR' de

Jaraguá do Sul, Tânia Dantas,
afirma que a conferência é im

portante para estabelecer as

prioridades para a região ·e for-

talecer os conselhos municipais.
Para a gerente da SDR de Ioin

ville, Maria José Lara Fettback, "o
evento é um momento para re

fletir e buscar um compromisso
com as questões do idoso". Ela
também defende que as condi-·

ções para a terceira idade po
dem ser muito melhoradas com
a colaboração dos municípios
na elaboração de programas,
pois, segundo ela, existe orça
menta para isto.

A diretora de Estado daAssis
tência Social, Dalila Maria Pedri
ni, tem a mesma opinião. Afirma
que as cidades precisam ter cria
tividade para buscar recursos

para atuar. Dalila foi palestrarite
no evento e falou sobre as políti
cas públicas para pessoas idosas.
Seu objetivo é difundir os bene
fícios e os direitos já existentes

para a terceira idade.

Apesar de vários avanços já
conquistados pelos idosos, como
a criação do Estatuto do Idoso, em
2003, ainda há muito a ser feito.
Por isso, a Conferência da Região
Norte elaborou um documen
to com cerca de 40 propostas. As

prioridades serão enviadas à Con
ferência Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa, que será realizada

'.
nos dias 14 e 15 de setembro, em
Balneário Camboriú.

Entre as propostas da região
de Iaraguá do Sul e Ioínvílle estão

a divulgação do Estatuto.do Ido
so para toda a sociedade, a capa
citação dos cuidadores de idosos
e acesso a mobilidade, como

rampas e degraus baixos.
Segundo uma pesquisa reali

zada pelo IBGE, no ano passado, ,

a população idosa de Iaraguá do
Sul é de 11.336 pessoas. Em 2000,
eram 7.295 habitantes com mais

de 60 anos. E a tendência é que o

crescimento da população idosa
se mantenha. O aumento da ex

pectativa de vida e a redução. da
taxa de natalidade contribuem

para que a população de tercei

ra idade ocupe uma parcela cada
vez maior entre os habitantes do

município e também do país.

Muitos auxílios prestados pelo
.

governo não são conhecidos pela
maior parte da população. Um de
les é o Benefício de Prestação Con
tinuada' que concede um salário
mínimo por mês à pessoa com

65 anos de idade ou mais que não

recebe nenhum benefício previ
denciário e cuja rendamensal por
integrante da família seja inferior a
% do salário mínimo.

Além deste benefício, existem
outras políticas. Na área cultural, há
uma lei que garante meia-entrada
a idosos em museus, cinemas, tea
tros, parques e diversos eventos.

Na área do turismo, são reali
zadas campanhas para estimular

viagens da terceira idade. Uma
medida neste sentido foi criada
em 2006, pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT).
Ela determina que todo ônibus in
terestadual reserve duas poltronas
para a viagem gratuita de idosos,
que pagam apenas tarifas de em-

. barque e pedágios .

.

Dona Ilsa Lorentg, 71 anos,
moradora de São Francisco do Sul,
usufrui deste benefício. Nesta se

mana vai aCuritiba. Pagou apenas
35 centavos pela viagem. Para ela,
o idoso precisa de atividades para
se distrair. "Ficando só em casa,
você adoece", ensina Ilsa.

Além de viajar, a aposentada
participa de atividades sociais. Ela

integra dois clubes da cidade. Em
um deles, participa de estudos bí
blicos e faz crochê. No outro, joga
cartas, bocha e peteca.

Palestras e o&cinas promovem criação de medidas para beneficiar idosos

Estado oferece benefícios à terceira idade

. ENERGIA E

DISPOSiÇÃO
Ilposentada Dsa Lorentg defende

atividades de lazer para a terceira idade
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PONTO DE VISTA

A ENERGIA QUE VEM DO LIXO
BENYAMIN P.ARHAM

FARD, VICE-PRESIDENTE
DAAClJS

Em pleno século 21 é inconcebível que
o crescente volume de lixo gerado

nos municípios brasileiros seja tratado
como há décadas atrás.

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),
ou lixo urbano, possuem diversas pro
priedades e possibilidades de reversão de
ciclo para reciclagem, reuso ou até mes

mo transformação em energia, e os mes

mos podem ser classificados como:
Domésticos: papéis, jornais, restos de

alimentos, tecidos, madeiras, restos de

plantas, etc.;
Comerciais: resíduos de cozinha e

papéis, embalagens de madeira e pa
pelão' etc.;

Públicos; varrição de áreas. públicas e

os detritos da desobstrução de rios, ca
nais e galerias, deslizamentos de encos

tas, além de animais mortos e despejos
domésticos.

Segundo estatísticas do IBGE, apro
ximadamente 73% dos municípios bra
sileiros possuem até 20.000 habitantes, e
destes municípios:

72% ainda destinam seus resíduos aos

lixões;
15% aos aterros controlados; e
Apenas 13% aos aterros sanitários.
A realidade brasileira no contexto

"Destinação do Lixo" é basicamente o

envio aos aterros, entretanto, poucas
pessoas pensam no destino do lixo como

realmente se deveria, e como esta valiosa
fonte de matéria prima pode gerar recur
sos energéticos e financeiros sem preju
dicar o meio ambiente.

Um processo amplamente utilizado
nos países desenvolvidos para dar uma

solução ambientalmente correta ao lixo

que não pode ser reciclado ou reapro
veitado é o processo de Incineração para'
Geração de Energia, também conhecido

porWaste to Energy.
O processo consiste basicamente na

queima de .resíduos a altas temperaturas
em instalações apropriadas, para geração
de energia térmica e energia elétrica. As

.

cinzas, subproduto do processo e oriun
das da queima que já não possuem mais
características de quaisquer resíduos,
podem ser'destinadas a usinas de asfalto,

cimento, construção civil, dentre diver
sas outras aplicações.

Atualmente existem no mundo apro
xímadamente 650 usinas que queimam o

lixo para transformá-lo em energia, com
equipamentos' de alta' tecnologia e sis
temas antipoluição construídos sob os

mais rigorosos critérios científicos e. de
legislações ambientais na Europa, Esta
dos Unidos e Japão.

A análise crítica que deve ser feita por
todos sobre o problema do lixo, e espe
cialmente pelas autoridades políticas,
é: "Por quanto tempo ainda o lixo será

simplesmente "enterrado" em aterros

pelo Brasil afora, se em outros países este
mesmo lixo gera empregos, renda, recur
sos materiais, energia e especialmente
deixa de poluir o meio ambiente?"

Existem diversas soluções tecnológi-
. cas para o tratamento do lixo ao redor do
mundo, mas tais ações devem necessa

riamente envolver iniciativa e vontade de
fazer das prefeituras, governantes, em
presas, ONG's e da sociedade, para que
o lixo esteja na rota da sustentabilidade.

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

AVISO DE LICITAÇÃO ..

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo
especificada:
• LICITAÇÃO N°: 118/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
• MODALlDADE� PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES.E VÁLVULAS PARA INSTALA
ÇÕES HIDRÁULICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BACIA 2 E 4
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 29/7/2011, da�\8h às 11h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 17/8/2011 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- se- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2011

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para implantação da primeira etapa da rede
de drenagem, no Loteamento Harmonia, localizado na Rua Domingos Anacleto Garcia, bairro
Três Rios do Norte, Jaraguá do Sul, SC, em conformidade com o Projeto Básico, Memorial
Descritivo, Planilha Orçamentária / Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9 horas do dia 19 de agosto de
2011, na Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada na Rua Ângelo Rubini,
600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: às 9h 15min do dia 19 de agosto de 2011, na sala de reuniões
da Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária, situada na Rua Ângelo Rubini, 600,
Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Internet no endereço www.

jaraguadosuLsc.gov.br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Crono
grama Físico-Financeiro), deverão ser solicitados por e-mail: habitacao@jaraguadosuLcom.br.
ORÇAMENTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 190.593,83 (cento e noventa mil quin
hentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão "Ser obtidos por escrito no endereço
abaixo ou pelo e-mail habitacao@jaraguadosuLcom.br. ou na Secretaria da Habitação e

Regularização Fundiária, Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul, SC,
89260�000, ou ainda pelo telefone 4721068633.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de julho de 2011.
Maristela Menel Roza

Secretária da Habitação e Regularização Fundiária
Coordenadora do FROHAB

. .

O Sr Pedro Pessate, vem através desta tornar público que en-

trou com o processo de Supressão de Vegetação Nativa em

Área Urbana, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão Am

bientai do Município de Schroeder/SC, localizado à Rua Princesa
..

Isabel, s/n° Bairro Centro do Município de Schroeder/SC, através do

processo encaminhado pela Engenheira Florestal Simone Marschner
Franke, CREA-SC 082043-9. ART n° 3958497-5. Área de Supressão
1.400,OOm3• Conforme Legislação �igente.

DO LEITOR

STAMMTISCH
. 1\ pós a realização de mais uma

I\.stammtisch quero aqui deixar alguns
comentários sobre o que vi, li e ouvi.
Antes quero comentar o pós-festa: muita su

jeira espalhada por todo o calçadão e arredo
res (até na segunda-feira), ummorto por aci
dente, uma violenta briga resultando em um

naUTI e diversos feridos, briga esta divulgada
noYoutube para todo omundo assistir.

Pergunto: quantós foram presos ou autuados

por dirigirem embriagados? Quantos seguran
ças estavam no local para garantir a ordem e a

segurança de todos? Serámesmo esse local pú
blico o ideal para a realização da festa?A quem
realmente interessa essa festa e nesse local? É
mesmo uma festa deamigos? E com relação
às crianças, deveriammesmo estarpresentes?
O "beber socialmente" é o responsável por
milhares de alcoólatras que temos em nossa

cidade, será que estamos preparados e estru

-turados para atender e tratar de todos os futu-
ros alcoólatras? É isso que queremos para os

nossos jovens? É este o exemplo que estamos
dando para as futuras gerações? E quando al

gum de nós for atropelado ou morto por um
desses motoristas alcoolizados, o quevamos
dizer?Até a próxima Stammtisch!

lUexancIre Femandes
Ruysam, bancário
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Obras estão a caminho na SC-416
ATÉ QUE ENFIM

Trabalho demedição
marca o irúicio da

recuperação da
estrada,darrificada
nas enchentes de
. .

janeiro

JARAGUA DO SUL/POMERODE
............. ,

..

PEDROLEAL

Téenicos da Azimute Enge
nharia, de Joinville, iniciaram

o trabalho de medição, para ava

liar o desnível, no km 29 da rodo
via SC-416, entre Jaraguá do Sul e
Pomerode. Esse é o primeiro pas
so para a recuperação da estrada,

,

danificada por deslizamentos no
mês de janeiro. Desde então, o

trecho está sem asfaltamento e

sob reparos provisórios.
Segundo o topógrafo Gildo

Pereira, esse é um esforço inicial,
que começou na segunda-feira:
"Os dados que estamos coletan-

do vão orientar a recuperação
definitiva da estrada", explicou,
Ele ressalta que a medição ainda,
tem que ser feita em outros três

pontos da rodovia, antes que as

obras comecem.
Para os motoristas, a condi

ção da estrada é motivo de preo-
, cupação. O técnico em atletismo,

-

Dilnei Marcellino, trafega entre
as duas cidades ao menos três
vezes por semana, e afirma que a

falta de pavimentação éUm peri
go, especialmente durante a noi
te. "Além de não ter iluminação,

,

a poeira reduz a visibilidademui
to, e quem não conhece a estrada
corre risco", afirmou.

O empresário Sandro Luis UI
ler ressalta que não dá para ter

pressa na SC-416. "Quando vem

um caminhão tem que termuito
cuidado para não bater, e o tra

fego é intenso", ressalta. Sandro
passa pelo trecho todos os dias, e
relata que já teve problemas de
vido às condições precárias. "Já
perdi a borracha do escapamen
to, batendo em um desnível".

DilneiMarceUino,
técaico em atletismo

FOTOS EDUARDO MONTECINO

ARQUIVOOCP

do trânsito, com engarrafamentos
emais acidentes.

Duplicação contínua em
discussões nos bastidores

Enquanto a licitação das

obras de duplicação dos 74,6
quilômetros da rodovia BR-280

continua paralisada, a situação
do trecho da rodovia que cruza

o perímetro urbano de Guara
mirim e Iaraguá continua em

discussão, e o projeto oficial ain
da não tem previsão de término.

Segundo o deputado estadual
Carlos Chiodini, o trajeto da du

plicação deve ser definido na se

mana que vem.
Com investimento entre R$

40 e 50 milhões, o governo do Es
tado já se comprometeu a bancar

R$ 20 milhões do projeto, mas a

participação total do Estado con
tinua em pauta. O prefeito Nilson
Bylaardt afirma que a duplicação
é uma questão de segurança e

de mobilidade urbana. "Com a

redução dos 'engarrafamentos,
deve cair o número de aciden

tes, e a facilidade de transporte
deve atrair mais investimentos",
disse. Bylaardt nota que o trecho
é considerado um dos mais' peri-
gosos do Estado.

.

, O trechourbano da BR�280não
faz parte do projeto de duplicação
da rodovia pelo governo federal, e
semantida como está, a área pode
virar um ponto de afunilamento

Perigo
Segundo a Polícia Rodoviá

ria Federal, o trecho urbano da

BR-280, entre os km 46,4 e 59,4,
teve 143 acidentes entre janeiro
e junho deste ano, com 103 feri
dos e dois mortos. 8,8 km destes

estão sendo contemplados pelos
municípios e o governo do Esta

do. O .projeto do governo federal

abrange 74,6km, entre Iaraguá
do Sul e São Francisco, com um

valor total de R$ 885,6milhões. '

Duplicação deve abranger 8,8 km da

BR.28q nwna áreaurbana deGuaranürim
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JULIHA

Arsepum em festa
AArsepum (Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Municipais de
Jaraguá do Sul) promove nesse sábado,
dia 30 de julho, sua Festa Julina, a
partir das 16h. Entre as atrações está
a gastronomia típica das festas de São

Ioão, como pinhão, quentão, churrasco,
espetinho, etc., a animação será com
Leo do Acordeon. A entrada é aberta ao

público e o dinheiro arrecadado será
revertido para a construção de uma
nova choupana para a associação. A
Arsepum fica localizada na ruaArthur
Gunther, 350, no bairro Amizade.

DISTRIBUiÇÃO
Contra o frio
AAssociação de Moradores do Bairro

Jaraguá 84 está finalizando sua Campanha
do Agasalho e convida a todos para
comparecer nesse sábado, dia 3D, no
ginásio da Escola Luiz GonzagaAyroso,
das 9h às 15h, onde serão distribuídas
as mais de trêsmil peças de roupa
arrecadadas. Segundo o presidente da
associação, Adilson Braun, a campanha foi
�m grande sucesso. Toda a comunidade

pode comparecer na distribuição das

peças, porém, os organizadores esperam
a conscientização para que apenas os que
realmente necessitam estejam presentes.

PEDAL CIRCUITO
DIVÚLGAÇÃO

ANTIGOS

Encontro mensal
o Encontro Mensal do Caajs (Clube de

,

Automóveis eAntigos de Iaraguá do Sul)
acontece neste domingo, dia 31, das 9h às

12h, no Parque Malwee. Essa é a última

edição da campanha do agasalho que
a entidade está realizando. Para quem
ainda não doou, há pontos de coleta na
Caraguá, Colégio Bom Jesus, Coremma
Auto Peças, Posto Emmendõrfer e
supermercado Brasão. No encontro só
é permitida entrada de veículos com
mais de 30 anos, carros fora de linha e

ícones clássicos. O próximo encontro
acontece dia 28 de agosto.

PARQUE MALWEE

Festa Julina
Acontece neste sábado, dia 30 de julho,
a tradicional Festa Julina daArmalwee.
O "arraia", que é realizado no espaço de
eventos do Parque Malwee, é aberto ao

público e oferecerá completo serviço
de bar e cozinha a partir das 16h. Uma
das grandes atrações do evento é a

realização do esperado Festival da

Canção> Ídolos Armalwee 2011, onde
grupos, duplas ou solos, com pelo
menos um funcionário da empresa
Malwee se apresentam e concorrem a

-

premiações.A festa será animada pela
Banda In Natura, que se apresenta às 20h.

ECOSPORT� .

FREESTYLE 1,6L 2012 catEFA2

E
AFOR VAI

UENTAROSE INVER
GRANDESOFERTAS.

Ildeptos do cic6smo têm·mais uma aventalramarcada para esse sábado,
dia 30. É o Pedal CircuitoManso Campo Alegre (subida e descida),
com percurso de 70 quilômetros. A saída será às 8h em um posto na
esquina da ruaArthur RopeUato com a Carlos FredericoRamthum,
no bairro Santo Luzia. Os organizados alertam que no�

não há local para comprar água e comida, por isso os participantes
devem estar prevenidos. Interessados confirmar nomes pelos e-maiJs

marinesronchi@gmaiLcom ou charles.g.racldatz@gmaiLcom.

I Faça revisões em. seu veículo regularmente. I

FIESTA ROCAM HATCH
1.0L2012�
cato FBF2

MODELO

2012
MODELO

2012

Promoção "0fertas Imbatíveisll (válida até 29/07/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades), Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 [cat FBF2) a partir de R$ 32.400,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.612012 (cat
EFA2) a partir de R$ 56.990,OQ à vista ou financiado com taxa de 0,00% am e 0,00% a.a, 52,28% (RS 29.791 ,80� de entrada e Saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade coe com 30 dias de carência para pagamento
da P parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.555,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 05/07/2911 a partir de 0:31% a.m. e 3,78% a.a., através do Programa Ford Credit.
Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de créd�o. O valor de composição do CH poderá sofrer
alteraç.ão, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas
e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos SA As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam
todas as publicações anteriores. CARTAO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

Acumule até R$ 10.000 em descontos na compmde seu Ford Zero.
. CapttalmoglllesmelllJlloln.a"a$:4C!I1.4�IDemaI$10ClIIldades;08007124858. Ford Empresas: (11) 4174.3900

<fBt> fIIJ> <fBt> .

.

�I�� I II I! I ��iTImf I M",I�i�TJI���ar��uá �o S�� - (47) 3274.2800
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Na
,

area
Henrique Porto

Primeirona
Rodada interessante no

Campeonato daPrimeira
Divisão nofim de semana.No

sábado, o Cruz deMalta recebe
o Vitória. Atual campeão, o
auriverde soma duas derrotas e

precisa dar uma resposta ao seu
torcedor. Para isso, nadamelhor
do que vencer o tradicional rival,

Schroeder
Amanhã acontece a final do 25°

Campeonato Schroedense de

Futebol, entre Tupy e União.

A partida inicia às 14h45, no
estádio Claudio Tomaselli. Na

preliminar, às 12h30, Esporte
Vitória e Aliança disputam o

terceiro lugar. Na briga pela
artilharia, Deno, da eliminada
Néki, lidera com onze gols. Ele
ainda pode ser alcançado por
Iunínho, do União, e Léka, do
Tupy, que jámarcaram oito

gols cada. No total, as redes já
balançaram 118 vezes em 30

jogos, no evento promovido pela
Diretoria de Esportes e Lazer.

Basquete
As meninas da equipe Elian/
FME infantil entram em quadra
logo mais, às 17h, quando
defendem a invencibilidade no

Campeonato Catarinense diante
da boa equipe de São Bento
do Sul. A partida acontece na

Arena Jaraguá, mesmo local do
jogo contraMafra, no sábado, às
15h. Vale a pena prestigiar essas
talentosas garotas.

henriqueporto@yahoo.com.br

quefolgou na última rodada.
No domingo, os emergentesNéki
eJJBordados se enfrentam
em Schroeder, numa partida
imprevisível. Já o João Pessoa,
que vem de boa vitória no Rio

da Luz, terá pela frente um
Botafogo cada vez mais bem
armado porBiro.

Bullalos
Recuperada do trauma
da perda do Campeonato
Catarinense de Futebol

Americano, amanada do

Corupá Buffalos parte para um
novo desafio. Neste domingo
estréia no Torneio Touchdown,
às 14h, recebendo o Ponta
Grossa Phantoms, no
Seminário Sagrado Coração
de Jesus. Pinta como uma das
favoritas ao título.

Jal·aguá
O SportClub Jaragntl
apresentou rmds um
refhl'\�o para o Cempeonato
Catarinense daDivisão
deAcesso.. 'n-ata�St� do
veterano l�ábio Braun, de
ao anos, que iniciou sua

carreira como lateral
esquerdo (:� hoje atua no
melo de campo,Gostei da

contratação, Certamente é
um bom nome para trazer

experiência ao jovem
elenco.

Juventus
Fico feliz com a classificação
da equipe Juvenil do Iuventus
à final do Campeonato
Catarínense da Divisão

Especial. Prova que o trabalho
foi bem feito até aqui. Porém,
questiono: na história,
quantos jogadores revelados
na base do clube defenderam
com regularidade a equipe
profissional?Vale a reflexão ...

FlaJaraguá
Comemorando seu segundo
aniversário, aFíalaraguápromove
feijoada no dia 6 deagosto. O
custo é de R$ 15 porpessoa,
maisum quilo de alimento
não perecível (será doado para
aRede Feminina de Combate
ao Câncer). Está confirmada a

presença do ex-jogador Lico,
campeãomundial em 1981.

Informações no 9101-5232.

VELOCIDADE

Pilotoguaramirense
lidera noBrasileiro
Estreando na competição nacional,
Cristiano já venceu duas etapas e busca

título inédito para preencher currículo
GU.ARAlVIIRIM

ALEXANDRE PERGER

OCampeonato Brasileiro de
Velocidade na Terra chega

à quarta etapa com um piloto
de Guaramirim na liderança.
Estreante na competição, Cris
tiano José Rosa, 34 anos, venceu

as provas disputadas em Santa
Catarina e São Paulo, além de
ter conquistado o segundo lu

gar em Curitiba. A etapa desse
fim de semana acontece em

Cuiabá, capital do Mato Gros

so. O piloto, que é mecânico há
15 anos, embarcou na tarde de
ontem e começa a treinar ainda

hoje para as provas que aconte
cem sábado e domingo.

Junto com Cristiano viajam
sempre dois mecânicos, que
acompanham todo o equipa
mento. De acordo com o pilo
to, os custos para participar do
Campeonato Brasileiro são altos:
em torno de R$ 6 mil para locais

ADRENALINA

próximos e mais de R$ 10 mil

para cidades mais afastadas.
A carreira de Cristiano na

modalidade de velocidade na

terra começou em 2006, já com

o título na Copa Santa Catarina.
No ano seguinte veio o terceiro

lugar no Campeonato Catari
nense Marcas N e, em 2008, o

vice-campeonato na marcas B.

Em 2009, o piloto de Guarami

rim conquistou mais um título
da Copa Santa Catarina. Mesmo
com os bons desempenhos nas

competições estaduais, Cristia
no ficou parado durante o ano

de 2010 por falta de patrocínio.
O retorno à pista aconteceu de

pois da confirmação de mais
dois patrocínios.

Mas, antes de adotar o volan

te, Cristiano corria em cima de
duas rodas. De 2001 a 2005, o pi
loto competia na motovelocidade.
Mesmo com os títulos conquista
dos, o guaramirense desistiu das
motos devido ao perigo. Mas os

carros já estavam em seu destino.
"Sou apaixonado pelo automo

bilismo e pelo ronco do motor.

Desde criança assistia corridas de
carro. Vou continuar correndo en

quanto tiver patrocínio", afirma. .

será disputado no sistema

mata - mata e deve terminar

no dia 16 de outubro. A no

vidade deste ano é a estreia

dos bairros Boa Vista, Nereu
Ramos, Barra Rio Molha, Iara
guá 99 e Ribeirão Cavalo. No

entanto, ficarão de fora Vila

Rau, Rio Cerro, Chico de Pau-
, la e São Luís.

www.gurm::.cOl.tl.br

(41);\311-4147 UMA PARCERIA Que DÂ DERTO. Desde 1978

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC,lSCt 006289/11
--------,

CnfllfjolÔnCIIl
CrechbihdQ(jf)

Competições
A Liga Jaraguaense de Futebol convoca seus filiados

para mais duas competições. O congresso técnico do

Campeonato de Escolinhas acontece na próxima terça-
feira, dia 3/8, às 17h, no auditório da entidade. Já o

congresso técnico do Campeonato da Segunda Divisão
acontece namesma data e local, mas às 19h.

DIVULGAÇÃO

Carro pintado com os patrocínios e pronto para correr emmna das etapas

JOGOS DE IDA: 6 e 7 DE AGOSTO
• Barra Rio Molha x Santo Antonio
• Três Rio do Norte x Estrada Nova
• Vieiras x ÁguaVerde
• Jaraguá 84 x TifaMartins

3a Copa Interbairros será no sistemamata-mata
Depois de congresso téc

nico realizado na última

quarta - feira, ficou definida
a fórmula de disputa da 3a

Copa, Interbairros, que come

ça no dia 6 de agosto e terá a

participação de 20 bairros,
cada um com sua equipe. O

evento, promovido pela Fun

dação Municipal de Esportes,

JOGOS DE IDA: 28 e 29 DE AGOSTO·
• Rio Molha x Barra do Rio Cerro
• Vila Lalau x BoaVista
• Ilha da figueira x Czerniewicz
• Ribeirão Cavalo x João Pessoa
•Vila Lenzi x Nereu Ramos
• Jaraguá 99 x Rio da Luz
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FÓRMULA 1

Brasileiros correm
atrás,do prejuízo
Pilotos brasileiros buscam reabilitação na

etapa da Hungria do Mundial de Pilotos

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Depois de ter afirmado na

Alemanha que aproveitaria
o final de semana para conversar
com aWilliams a respeito de seu

futuro, Rubens Barrichello che

gou decepcionado à Hungria, já
que não teve chance de discutir
sua renovação.

"Não houve nenhum avanço
neste sentido. Infelizmente o fi
nal de semana na Alemanha não
foi dos melhores para a gente,
então não tivemos muito clima

para conversar", afirmou Barri
chello. "A verdade é que meu fu-

turo está praticamente nas mãos
da Williams. Eles já têm minha

posição e agora não tenho muito
a fazer a não ser sorrir e continu
ar tentando melhorar dia após
dia", completou o brasileiro.

Para este final de semana,
Barrichello se mostrou empol
gado com a chance de voltar a

marcar pontos. "Esta é uma pista
de baixa, assim como Mônaco, e
pelo que ouvi da Pirelli, devem
ser três ou quatro paradas no
domingo, o que dá mais oportu
nidades para tentarmos marcar

uns pontinhos."
O piloto Felipe Massa chegou

a Budapest� e tam�érn está em-

polgado e disposto a apagar as

más recordações que o circuito
lhe traz. Não só pelo grave aci
dente que sofreu em 2009, que
o deixou mais de uma semana

internado no Hospital Militar da
cidade, mas também pelos maus
resultados na pista. "Aqui parece
que sempre me acontece alguma
coisa. Em 2007 tive um problema
na classificação e larguei lá atrás,
em 2008 eu estava liderando a

corrida com folga e a duas voltas
do fim o motor estourou e em

2009 eu tive meu acidente", enu
merou o ferrarista.

"O ano passado foi o melhor

pra mim, quando eu consegui
chegar em quarto. Agora va

mos tentar um resultado ainda
melhor pra lutar pelo pódio ou

quem sabe até por uma vitória",
completou o brasileiro.

DIVULGAÇÃO

Craque san� comemq� Um d�s dois,9QIs anotados con".�engo, , "
'. ;1/-" , �.' _ iihJj01J.f, '" IJif , •..11;

Imprensa da Europa destaca atuação deNeymar
O primeiro gol de Neymar na

derrota do Santos para o Flamen

go' por 5 a 4, na noite de quarta
feira, naVila Belmiro, pela 12a ro
dada do Campeonato Brasileiro,
ganhou destaque na imprensa
internacional.

No lance, ainda no primeiro
tempo, Neymar sai da marcação
de dois jogadores pela lateral

esquerda, toca para um compa
nheiro e corre para receber. De

pois, dribla um zagueiro adver
sário com estilo e toca na saída

, (

do goleiro Felipe.
O site do jornal inglês "Guar

dian", por exemplo, fala em gol
do ano. Já o espanhol "Marca"
diz que o atacante santista tem

faro de "matador" e chega a fazer
uma comparação com Rabinho.
O site "Record", de Portugal, cita
o lance como um gol fenomenal
e antológico. O site do jornal ita
liano "La Gazzetta dello Sport"
também citou a partida disputa
da na Vila e disse que o brilho e

os dois gols de Neymar não frea-

ram o Flamengo.
O jogador ainda fez mais um

gol e deu passe para outro, em
uma atuação para lá de inspira
da. Com o golaço, o garoto daVila
ofuscou o brilho de outra estre

la, Ronaldinho Gaúcho, que fez
três, gols e bateu o escanteio

que originou outro. Os dois vi
vem em momentos diferentes.

Enquanto Neymar é cobiçado
por clubes da Europa, Gaúcho
volta ao Brasil depois de passa
gens por grandes times.

I
1 \ ljd f

DIVULGAÇÃO

Felipe fala da expectativa de buscar
melhores resultados e voltar a vencer

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

�:
Coi. Times :�:SIIF��AEÇ�: iGP GC !SG!AW� 1° Portuguesa 27 113: 8 i 3 12 130 13 i 17169

"2°PontePreta 26'/13, 81213 '2514111/67
.3° Paraná Clube 23 11� 7 12 i 4 i 19 13 16 159
• 4° Náutico 23 ! 13, 6 I 5 ! 2 ! 15 11 ! 4 i 59

�: ���ricana �� i �� � I � I! i �� �� I � I ��
7° Sport 20 i 13 5 i 5 j 3 1 19 14 i 5 i 51
8° Criciúma 20 ! lj 5 I 5 j 3 ! 12 10 ! 2 t 51
9° Goiás 18 1d 6 i O I 7 i 18 20 ! -2 ! 46

l ; I i i ;:

10° ASA 18 i 13 5 ! 3 i 5 i 16 21 1-5 A6
11° Vitória 17 il� 51216 114 �71-3 144

. 12° Grêmio Barueri 17 113 5 12 i 6 112 15 i -3 :44
13° Boa 16 Id 4 14 I 5 110 11 1-1 141

; 1 1 !; l:

14° Vila Nova-GO 15 i 131 4 i 3 ! 6 i 12 11! 1 138
15 i 13 4 ! 3 i 6 i 17 23 1-6 !

38
! i i i; i

15 ! 13 3 : 6 i 4 i 18 21 i -3 38

13 il� 3/416 11115 -4 33

13' RODADA - 26j7
Guarani 4 x O Duque de caxias
Bragantino 1 x 2 Boa
Grêmio Barueri 1 x O Vila Nova-GO
Goiás 2 x 1Sport
Portuguesa O x O Americana
Paraná Clube O x 1 Ponte Preta
Náutico 2 x O Vrtória

Salgueiro 1 x 1 flSA
lcasa O x 1 Crícíúma
ABC 2 x 2 São Caetano

14'RODADA-29j7
19h30 Criciúma xAmericana
19h30 flSA xABC
21hOO Vila Nova-GO xSalgueiro
21h50 Duque de Caxias xGoiás

14'RODADA-30j7
16h20 Ponte Preta xportuguesa
16h20 São Caetano xParaná Clube
16h20 Grêmio Barueri xGuarani
16h20 Vrtória xBoa

16h20lcasaxBragantino

15° Bragantino
16° São Caetano

T 17° Salgueiro
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EDUARDO MONTECINO

DelegadoWeydson agora investiga esquema de lavagem de dinheirÓ e possível tráfico intemacional de cII'ogas

ESTELIONATO

Uma vida de
. ,

nco,masso
defachada
Estelionatário de 39 anos foi preso após
dois meses de investigações lideradas
pelo delegadoWeydson da Silva

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Ele desfilava com veículos top
de linha, se hospedava �m

hotéis e tinha uma facilidade
imensa para comprar em con

cessionárias veículos com 100%

_ de financiamento. A vida boa do

foragido do presídio de Jaraguá
do Sul, Djalma Pedro Machado,
39 anos, acabou essa semana,

depois de ser preso quando ten

tava adquirir um terceiro veícu

lo, em Joinville, usando docu
mentos falsos. Após sua prisão,
o delegado Weydson da Silva

investiga um forte esquema de

estelionato, lavagem de dinheiro
e até um possível tráfico interna
cional de droga.

A investigação iniciou há
cerca de dois meses quando um

proprietário de apartamento na

Vila Lalau comunicou à Polícia·

que seu inquilino, que se apre
sentou com o nome de Afonso

Jacinto Anton, sumiu sem pagar
aluguel. O delegado achou estra

nho quando descobriu que o in

quilino tinha em seu nome dois
veículos zero quilômetro com

endereço de Rio Negrinho. A sus

peita aumentou quando, com

uma cópia da chave do apar
tamento, a Polícia localizou no

imóvel apenas uma mesa, cadei
ra e um telefone fixo. "O telefone
era para ter um comprovante de �

residência para garantir os finan
ciamentos", comenta delegado.
No local, foi encontrado também
um tablete com resquícios de
crack. Durante as investigações,
a equipe policial descobriu que
o homem havia. adquirido em

uma concessionária de Iaraguá,
um veículo 100% financiado,
no valor de R$ 36 mil. Em outra

concessionária, ele comprou ou
tro carro sem entrada, avaliado
em R$ 32 mil. A Polícia descon
fia que os veículos eram usados

para transporte de drogas.

CRIME PLANEJADO
Mais pessoas
envolvidas

Natural de Joinville, Djal
ma Machado estava foragido
há três anos do Presídio Regio
nal de Iaraguá do Sul. Segundo
o delegado Weydon da Silva,
mais pessoas participaram dos

golpes liderados por ele.
A Polícia Civil pediu um

mandado de busca e apreensão
no escritório de um contador

suspeito de auxiliar Djalma no

esquema. Há também a parti
cipação de um comparsa que
o acompanhava nas conces

sionárias e por outras vezes, o

representava nos "negócios".
De acordo com o delegado, o

irmão de Djalma também es

taria envolvido e o auxiliado no
deslocamento entre Iaraguá do
Sul e Joinville. "Por isso que o

enquadramos em formação de

quadrilha", salienta o delegado.

Golpe premeditado com
documentos de ex-funcionário

Através de investigações, o

delegado descobriu três ende

reços em nome de Afonso, em
Joinville. Com mandado de
busca e apreensão, essa sema
na foi localizado em um dos

locais, documentos falsos em

nome de Afonso Jacinto Anton
e documentos verdadeiros de

Djalma Machado. Ele foi preso
quando tentava

.

adquirir um

terceiro veículo, em uma con-

cessionária de Joinville.
Djalma confessou que ad

quiriu os carros utilizando
documentos falsos de Afonso,
que foi seu ex - funcionário.
Disse também que vendeu os

dois veículos por R$15mil.
Djalma já teve em seu nome

oito empresas, todas no ramo de
madeira. "Desconfiamos quemui
tas foram usadas para lavagem de
dinheiro. Algumas ele chegava a

Djalma Machádo comprava veículos
rmanciados com documentos falsos

contratar funcionários para mos

trar licitude", dizWeydson.
Afonso trabalhou em umas

delas e Djalma devia ao ex

funcionário R$ 1 mil por con-
ta de uma ação trabalhista.
Esse ano, ele viajou até Rio

Negrinho e pediu mais dados
de Afonso, que na boa-fé con

cedeu, acreditando que seria

para ganhar o dinheiro que lhe
/'

era devido.

Foragido
Djalma estava foragido do

Presídio Regional de Jaraguá
desde 2008. Ele é condenado
a seis anos por assalto à mão
armada. Agora, responderá por
falsificação de documento, uso
de documento falso, estelio
nato e formação de quadrilha,
urna vez que teve auxílio do
contador, do irmão e de mais
um comparsa.
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OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA,
ORTOPEDIA E CIRURGIA GERAL
Atenção você que está na espera por uma cirurgia de catarata,
adenoide, amídala, joelho, ombro, vesícula ou hérnia:
Santa Catarina está iniciando o Mutirão de Cirurgias em
todas as regiões do Estado. Se você está cadastrado,
procure a Secretaria de Saúde do seu município e informe-se.
Ao todo, serão mais de 20 mil cirurgias.
Saúde é prioridade em Santa Catarina.

\

Secretaria de
Estado da Saúde
WWIU8IIIuc.uour

Governo do Estado

SANTACATARINA
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