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Devolta Violão de
Concerto

confirma

contratação do
alaXoxo. Craque
deve chegar nesta
quinta-feira.

Página 21

Até o mês outubro, Enéias
Raasch vai percorrer omunicípio
mostrando os diferentes sons

extraídos do violão.

M1X

� RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE

�çJ ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

Acusados de homicídio
, ,

têmprímeíraaudiência
AlexMaia de Oliveira e Felipe Flo- reclusos em Centros de Internação devido'à imagem da agressão, re
rentino são acusadospelamortedo Provisória do Estado. Rafael foi es- gistrada por uma câmera instala
jovemRafaelSant'Ana, no início de pancada e esfaqueado nas proxi - da nas imediações. Esta foi a pri
maio deste ano. Outros dois acusa- midades da boate Chope&Club. O meira audiência realizada desde
dos de participação no crime estão caso ganhou repercussão nacional amorte de Rafael. Página 6

EDUARDO MONTECINO

<
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Pais (à esquerda) e innãos acompanharam audiência usando camisetas com�gem do jr.tem assassinado

DESDE 1919

Casas ent áreas
.

de risco serão
demolidas
A D CM DO MUNlcí O

está realizando um levanta
mento dos imóveis situados
em locais de risco. Pelomenos
170 casas devem ser demoli
das e osmoradores atingidos.
enquadrados em programas
de habitação. Página 7

'

Sesi inaugura
untaPoliclínica
em Iaraguá
o NOVO ESPAÇO REALIZARÁ
atendimentos médicos e

odontológicos aos traba
lhadores das indústrias do

município com preços po
pulares. Preços das consul
tas deverão custar até 75%
menos do valor pago nos
.consultórios. Página 20 .'

Obrana280
ainda sem

. -

previsao
PROJET S ESTÃO SEND

avaliados peloMinistério
dos Transportes. Governo
diz que não há previsão para
retomadade procedimentos,
incluindo aduplicação da
BR�280 entre São Francisco,
Guaramirim e Jaraguá. Página 4

,

Leitura e conhecimento. investimeatos para a vi,da!

.

_Ligue·2106.19 1 9 ou acesse www.ocorreioêlopo"o.eolD.tir
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



••.
I.

;,:

t
I

t

l'
>

r-
i..
t
I,

['
i�}
I
,

:.

,.

'"
"

i-;
"
'.

T

�':..

Ikarsten@netuno.com.br
, , -

Uniasselvi/Fameg dez anos
No dia 6 de agosto, a Faculdade
Metropolitana de Guaramirim
comemorou dez anos de atuação
no Vale do Itapocu ofertando
cursos de graduação e pós
graduação, proporcionando,
assim, ensino superior

acessível e qualificado para
toda a comunidade. Um dos
acontecimentos mais marcantes

foi a incorporação da Fameg ao
Grupo Uniasselvi, em 2008. Esse

,

fatocontribuiu indiscutivelmente

para a história de crescimento

da instituição, pois funcionários,
professores e alunos passaram a

contar com melhorias em toda
a infraestrutura, além de serem

beneficiados com a abertura de
novos cursos e intensificação das

ações de responsabilidade social.

Bom Retiro
Uma das "esquinas domundo" é este bairro
paulista que, embora de colonização italiana
e judaica, recebe pessoas das mais diversas
partes do mundo e atualmente está se

tornando o ponto de chegada dos paraguaíos
Jáé bemvisível sua influência nas confecções
do bairro. O incrível é que boa parte deles vai
trabalhar para os bolivianos que os precederam
e os sul-coreanos que dominam muitos

pontos de venda.

Tratamento
de efluentes
o Laboratório de Analises deÁguas e

Efluentes da unidade do Senai em Blumenau

passou a oferecer às indústrias os serviços
de ensaios de tratabilidade biológica de
efluentes e demicroscopia de lodos ativados.

,

Os ensaios auxiliam no projeto de sistemas
mais condizentes com as características do
efluente a ser tratado e no monitoramento
operacional destes, contribuindo com a

, responsabilidade ambiental das empresas.
O laboratório é um dos poucos em Santa
Catarina a realizar esses serviços.

Classe C
Aos poucos, a nova classe C está descobrindo
a importância do investimento em educação
como forma de perpetuar sua ascensão.
Algumas medidas do governo federal
poderão ajudar aindamais o Brasil a dar um
salto de qualidade.

Menegotti
Um ano após reestruturação interna, o Grupo Menegotti, de
Jaraguá do Sul, expande sua capacidade produtiva na linha
de equipamentos. Foi inaugurada recentemente a unidade de

Tecnologia para Construção (Mentec). 'A fábrica, que já está
em funcionamento nomunicípio de Schroeder, aumenta a'

participação da empresa no mercado latente de construção,
atuando especificamente nas linhas de compactação,
movimentação, tecnologia para concreto, elevação e

ferramentas. A criação da nova unidade de negócios tem
como objetivo ajudar a viabilizar a perspectiva de crescimento
planejada pelo grupo Menegotti nos próximos anos, juntamente
com outros investimentos nas unidades de Iaraguá do Sul,
Corupá, Recife e também na unidade de fundição e usinagem
que já estava instalada no município de Schroeder. Entre 2003
e 2010,0 aumento no faturamento do Grupo Menegotti tem
alcançado umamédia anual que supera os 40%.

Fluxo linanceiro
Nadamais será como antes após.os EUA perderem a

classificaçãoAM. Como as opções seguras não são muitas,
o Brasil continua sendo visto como uma grande opção para
investimentos. Se o governo brasileiro não souber tirar proveito
disto, teremos aindamais pressão no cambio.

DIVULGAÇÃO

ente!;
Está esn andamento nos tribunais uma verdadeira

,

guerra de límínares entre os laboratórios que por um
lado buscam a continuidade da proteção das patentes
vencidas e do outro os fabricantes de genéricos que
avançam sobre estemercado, O intrincado sistema

judicial do país não ajuda em nada e ainda se soma à
lentidão do InstitutoNacíonal dePropriedade Industrial

Investimentos
A volatilidade dos mercados
financeiros está levando
ao investimento em "ativos
reais" como imóveis, terras
agrícolas e barras de ouro, '

Até o boi está sendo visto
novarrtente como um

investimento. Produtos

agrícolas também estão
sendo puxados pela crise o
que, se por um lado é uma

benção para o comércio
exterior e o agronegócio, é
mais um problema para a
inflação brasileira.

DUPLASENA
SORTEIO N° 991
Primeiro sorteio

03 - 06 - 24 - 34 - 43 - 47

Segundo sorteio

03-13-19-32-33-41

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04577
1 ° 50.298 600.000,00
2° 61.036 12.000,00
3° 61.895 9.000,00
4° 38.261 7.410,00
5° 58.195 6.000,00

QUINA
SORTEIO N° 2664
02 - 23 - 39 - 47 - 66

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 658

01 - 04 - 05 - 06 - 07
09 - 10 - II - 14 - 15
17 - 21 - 23 - 24 - 25

MEGASENA
SORTEIO Nq 1307

07 - 10 - 32 - 43 - 47 - 54

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1164
02 - 20 - 23 - 25 - 27

31 - 32 - 34 - 38 - 39
46 - 51 - 54 - 55 - 56
64 - 78 - 89 - 92 - 94
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CIVILIZAÇÃO
Segundo especialista na área, 'só 3% dos

brasileiros pedem para ser cremados depois
de mortos. Faz sentido, quanto mais obtuso
o povo, quanto mais "crente'; mais medroso
e cheio de manhas. Cremação é sinônimo de

civilização: sepultamento convencional é si
nônimo de putrefação.

Ahistória é. triste, é comum, muito
comum e bem que pode estar acon

tecendo aí perto de você. Já me disse
ram que não devo me .meter na vida das

pes-soas. Vou continuar fazendo isso,
não vou desistir. Muita gente precisa ser

"acordada", sacudida. enquanto é tempo
de salvação ...

Acabo de ler, e o caso bem que serve

para muita gente aqui por perto, acabo
de ler uma história triste, mas, como dis
se, muito comum. A história estava num

jornal, uma jovem mulher escrevia pe
dindo ajuda. '

Ela dizia ter 37 anos e beber desde
os vinte e poucos. Vou reproduzir uma
parte da carta da mulher ao jornal.

"

-De balada em balada, fui bebendo. No
começo, cerveja, depois, caipirinha.
Ficava tonta na segunda dose. Fui au
mentando ... Gostava da sensação, me
divertia ... ". E a carta segue, triste, mas
muito comum.

O que eu quero dizer é que essa his-

tória se repete todos os dias e com gente
muito boa, de "boas" famílias. E já ante

cipo que pai e mãe não têm toda a culpa,
não. Há pessoas que foram bem-educa

das, tiveram bons colégios, tudo ao tem

po e a hora e ainda assim enfiam -se pelo
mau caminho.

As jovens mulheres estão bebendo
muito, por quê? Por insegurança, por se
acharem feias, sem graça, por não terem

personalidade para se assumir como

são. São frágeis e bebem para se soltar.
Soltas fazem de tudo um pouco, dá para
entender, não dá ...? Essas pobres coita
das vão se dar mal na vida, lá adiante vão
ranger dentes. Quem não tem personali
dade para dizer não ao grupo, ao grupo
que tenta, que oferece bebida e depois
drogas, quem não tem segurança para
dizer não, cede e vai sucumbir na vida.

Querem beber? Bebam, coitadas. Depois
não se queixem. - Ah, mas eu paro quan
do quiser! É o que todas as perdidas e

perdidos dizem .:

DO LEITOR

ESLIB

Livre para expressar pensamen
tos de todos os âmbitos,
Dizer sim ou não, escolher aon

de ir, livre para sorrir,
Sim liberdade, esse sentimento

que não cabe em preceitos,
Ah, que delícia a liberdade de ser

livre,
.

Sem censura, usufruindo desse
sentimento tão exaltado pelos bra
sileiros.

Liberdade para discutir de tudo:
sexo, drogas, corrupção...

Levantar bandeiras, concordar,
confrontar, atuar, n�m se preocupar,

Livre para ser indivíduo, para me

sentir único, e expressar o que penso
sem represálias de um' governo, sim
Brasil eu respeito tanto a liberdade de

expressão, porém com os pés nos .chão.

Diga-me minha adorada geração,
qual é o beneficio para a população de
tornar a maconha (uma droga) aces

sível pela legalização? Será que a ban
deira pela reforma na política não nos

interessa e nos beneficia bem mais do
àmaconha que vicia?Tornando depen
dentes de uma doença química, e ma
tando a liberdade de ser livre daqueles
que agora são escravos dessa droga que
só ilude.

Liberdade de discutir sim,
Mas vamos direcionar os anseios

FALE CONOSCO

L E

DOENTE
Doente é ela. Ouvi umamulher na televi

são dizendo que homem que bate em-mulher .

precisa de tratamento, ele é um doente.Ah, é?
Eu curo esse tipo de doença em dois minutos
naminha delegacia, garanto que o vagabun
do covarde nuncamais baterá emmulher.

BOA
Como prego essa verdade há muitos

anos; gostei de vê-la como propaganda da
Folha de S. Paulo. Dizia assim: - "Não dei
xe seu cérebro sair em jejum': Você está se

"nutrindo" com o nosso jornal nas mãos...

CHARGE

LtM HOMEM 'OE.SSe
"AKÂtJ�O CoM

"""

Mero DE MEOlc.oJJ .
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para interesses com respaldos
Que respeitam o bem comum,
Vamos juntos àMarcha pela valori

zação da Educação,
Pelo investimento na Saúde, pelo

basta nos desvios do nosso dinheiro

público.

Liberdade de ser livre,
Adeus à censura, adeus aos tempos

de ditadura,
Nasci na geração do respeito aos di

reitos do cidadão,
Mas muitos derramaram seu san

gue para hoje
O Brasil (povo) respirar o direito de

se expressar, falar, participar, atuar,ma
nifestar...

Vamos fazer justiça a essa conquis
ta e as vidas perdidas por essa luta.

Continuemos a evolução do livre

cidadão,
Precisamos de uma reforma nessa

politicagem que vem prejudicando a

nação,
Precisamos de liberdade com res

peito, liberdade com responsabilidade,
Discutir possibilidades de formas

diferentes para combater o consumo

das drogas,
Mas dizer "não" a legalização de

algo tão nocivo a vida da população.
Mariana de PaulaRigon,
estudante de Direito da

Católica de Santa Catarina

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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BR-280

-

Sem previsão para início da obra
Sob vistoria do

governo, projeto de

duplicação da via
não pode avançar
por provocar

impacto financeiro

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

..

Com o vencimento do prazo
de suspensão das licitações

de projetos e obras em todo país
na última sexta-feira (5), o Minis
tério dos Transportes deliberou
três orientações para a retomada

gradual da rotina administrativa
referente aos trabalhos do Dnit

(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes).

Em paralelo, a presidente Dilma
Rousseff faz a recomposição pro
visória da Diretoria Colegiada do

departamento, cujos funcionários
foram afastados depois das denún
cias de um suposto esquema de

superfaturamento sobre o valor dos
.

servidos prestados pelo órgão. Os
nomes dos novos integrantes de
vem serpublicados noDiárioOficial
daUnião até a próxima sexta-feira.

PROPOSTA

Pinheiro quer
tubos maiores
O vereador guaramirense
Caubi Pinheiro (PDT)
também aproveitou para

'

lembrar de um projeto .que o

prefeito Nilson Bylaardt vetou
e que, na semana passada,
foi derrubado pela maioria
na Câmara. Ele explica que a

'proposta prevê a colocação de
tubos com tamanho acima de
60 centímetros.

Segundo ele, o objetivo é
evitar o entupimento de

tubulações e inundações
nos dias de chuvas intensas.
Pinheiro discorda do prefeito
e diz que o projeto não trará

prejuízos para os cofres

municipais e que amedida
,

é viável para ser aplicada em
todo o município. Áo justificar
o veto, Bylaardt alegou que
a sugestão do parlamentar
não pode ser obrigatória para
todos os casos dessa natureza,
e não descartou a iniciativa

para os locais necessários. '

1{ {�ii,�,jjm .,.��,�",II
\(�':'-----�---
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ARQUrvOOCP

Dup6cação cIaBR·280estáagorasobavaliaçãodoMiIIistériodosTransportes.
,

De acordo com informações
do assessor de comunicação do
Ministério, dos Transportes' de
Brasília, André Luiz Gomes, a data
para retomar parte dos processos
de licitação depende ,da decisão
da Diretoria Colegiada do Dnit.
Por enquanto, não há previsões
para oficializar a volta dos serviços

de engenharia em todo o país -

que estão cancelados desde o dia 5
de julho. Agora, todas as propostas
e construções devem obedecer às
trêsmedidas publicadas no site do
Ministério dos Transportes.

Com a primeira orientação,
o governo definiu que serão re

tomados os procedimentos em

fase de andamento. "Devem ser

liberadas as licitações de pro
jetos, obras e serviços de ma

nutenção e operação da malha
rodoviária federal, ,assim como

a assinatura de contratos e de
termos aditivos para empreendi
mentos", diz o texto.

"

O segundo tópico afirma que

também serão "liberadas as lici

tações, assinaturas de contratos e

determos aditivos a acordos exis
tentes referentes aos serviços de

gerenciamento e supervisão de
obras em andamento, e à realiza

ção de estudos ambientais neces

sários ao Iícencíamento de obras".
»,

8R-280

O último item informa que
.as novas obras serão submetidas
à apreciação do Ministério dos

Transportes. Entre elas, está inclu
so o projeto que prevê a duplica
ção da BR-280 entre São Francisco
'do Sul, Guaramirim e Iaraguá do
Sul. Não há previsão par� a reto

mada desses procedimentos.
uAs licitações, assinaturas de

contratos e de termos aditivos

para novos serviços de constru

ção, pavimentação e duplica
ção de rodovias ou de infraes
trutura ferroviária e aquaviária,
sob responsabilidade do Dnit,
e ainda a assinatura de termos

aditivos que impliquem impac
to financeiro, referentes àque
las intervenções, devem, antes

do prosseguimento, passar pela
avaliação do governo federal", in
formou a nota oficial.

Vereadorguaramírense propõe divulgar lista demedicamentos
xnourvó ocr

Objetivo é faci6tar a vicia dos Usuários do
sistemamunicip81 de saúde, diz Caubi

GUARAMIRIM

O vereador de Guaramirim,
Caubi Pinheiro (PDT), apre
sentou uma proposta que visa
facilitar a vida dos usuários do
sistema municipal de 'saúde. Já
lido na Câmara de Vereadores na
semana passada, o projeto prevê
a divulgação da listagem dos rc- .

médios gratuitos que estão sen

do disponibilizados pela Secreta
ria de Saúde da Prefeitura, no site
do próprio governo municipal. '

Segundo o parlamentar, a po
pulação diz estar desinformada

quanto aos medicamentos gratui
tos oferecidos pela Prefeitura. Por

isso, a ideia é publicar a listagem
de remédios que estão disponíveis
no momento para os usuários po-

..-

derem retirar- seus pr-odutos.
Pinheiro destaca ainda que a

proposta não irá trazer prejuízos
para os cofres públicos do muni
cípio. A ideia é exigir a organiza
ção do sistema de divulgação dos
ítens aos quais a população pode
ter acesso. "Namaioria das vezes,
os usuários nem sabem que exis-

tem remédios gratuitos que po
dem ser retirados na secretaria",
destaca o vereador.

Nas comissões

Agora, a proposta deve pas
sar pela avaliação das comissões

permanentes do Legislativo,
com previsão de votação para a

próxima semana. "É importan
te a Prefeitura oferecer o serviço
informativo para os usuários do
sistema público de saúde. Além

disso, é uma forma de obrigar
o poder público a atualizar essa

listagem frequentemente", enfa
tizou o vereador.

"É importante a

Prefeitura oferecer o
,�.

,serviço informativo
para os usuários"
do sistema público

de saúde".
Caubi Pinheiro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Homenagem
AAssembleia Legislativa promoveu sessão solene ontem para
entregar diplomas e troféus a 227 prefeitos de Santa Catarina
que cumprem a lei federal que estipula a destinação de 30%
dos produtos da merenda escolar oriundos da agricultura
familiar. A iniciativa foi do líder do PT, deputado Dirceu
Dresch. Da região, foram homenageados os prefeitos de
Iaraguâ, Cecília Konell, de Corupâ, Luiz Carlos Tamanini, de
Guaramirim, Nilson Bylaardt, e de Schroeder, Felipe Voigt.

J,'
DEFINIÇAO'

'"

EM30DIAS
reunião do diretório do PMDB catarínense ontempela

manhã ficou definido que a executiva terá liberdade para
buscar nomes de consens� para substituição de quatro
dirigentes, que devem entregar seus cargos por fazerem

'

parte do governo do Estado. O deputado Carlos Chiodini é urn dos
cotados para comandar a secretaria. A definição deve sair em 30
dias. O presidente da sigla, Pinho Moreira, ainda discursou sobre 'a
necessidade de organização e mobilização dos dírçtórios regionais
visando às eleíçõesde 2012 e cobrou urn relatório de cadadiretório...

,
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Plano Diretor
O secretário deAdministração, Ivo Konell, critica a

postura do vereador Jean Leutprecht, que ocupou a

tribuna da Câmara na última quinta-feira e afirmou

que os parlamentares não podem votar as alterações
do Plano Diretor sem que o Executivo promova um

amplo debate sobre o tema antes. "O-governo do qual
ele fez parte (Moacir Bertoldi) começou a construir uma'

ponte embaixo de uma fiação de alta tensão da Celesc,
no Rio Cerro, o projeto não estava no Plano Diretor.
Também iniciaram as obras da ponte do Rau sem as

licenças ambientais necessárias e agora ele (Jean) se diz
preocupado. Por que só agora?", questiona Konell.

Pela união
Em urna reunião fechada, na sexta-feira, os dirigentes do
PMDB de Jaraguá soltaram o verbo. Cobraram união de
todos para que em 2012 o partido tenha sucesso nas urnas
e avisaram que não vão aceitar que cada um puxe acorda

para o seu próprio lado. Querem todo mundo afinado.

Lotérica
O presidente da Câmara, Iaime
Negherbon (PMDB), recebeu
ofício da Caixa Econômica Federal
confirmando para o próximo ano

a abertura de uma lotérica entre
os bairros TifaMartins e São Luis.
A localidade concentra cerca de
12 mil pessoas.

Consultoria
Sem cargo eletivo, o ex-governador de São
Paulo, José Serra, derrotado nas eleições
presidenciais de2010, abriu uma empresa
de consultoria, aApecs Consultoria e

Assessoria em Gestão Empresarial.

'TelJ,sãol
Quem comJParea!U,àhla�ção{
daesooJaLuiz;GOíJ'1í.lagaAymIMJ{,00,
sábadopercebeuqueOIC�POM:ko
nomunidpiocootinuaconturbadnl.
Assim queaprefeitaCfálaKonele:
o set.Tetárloloo IíJmlchepram,ool
load"osvereadoIesNa1tála.pmye:
Jean leutprecht:foram.embora.,

Investigação
A comissão interna que investiga
supostas irregularidades na construção
da pista de atletismo deve apresentar
relatório final à prefeita Cecília Konell
ainda nesta semana. O ex-presidente
da Fundação de Esportes e responsável
pela obra, Jean Leutprecht (PC do B),
já afirmou diversas vezes que se trata

de pura perseguição política. Foram
investidos mais de R$ 1 milhão na

estrutura, que nunca chegou a

funcionar conforme o previsto.

Roteiro
Antídio Lunelli não tem tido

folga. Cumpre agenda como
se já estivesse em campanha.
Quem esteve no Salão Barg e

na Feijoada da Sociedade
Aliança, no último fim de

semana, comprova a

disposição do empresário.

- Briga pela vaga
Nos bastidores, líderes dos
partidos que compõem a base
da administração municipal em
Corupá travam uma batalha pela
indicação de vice na chapa do

, prefeito Luiz Carlos Tamanini, que
',tentará a reeleição em 2012 com
alto índiçe de aprovação.

-

DESCENTRALIZAÇAO DA DEFESA CIVIL
,
O governador Raimundo Colombo esteve ontem pela manhã reunido com a equipe daSecretaria
de Estado da Defesa Civil, criada há menos de quatro meses, para uma apresentação da
estrutura do órgão e seus planos de ação. Um dos pontos chaves da reunião foi a aprovação da

proposta de implementar estruturas do órgão' nos municípios através das Secretarias Regionais. ,

"Criar centros de atendiinento da Defesa Civil dentro das Regionais é uma forma inteligente '

de usar a estrutura, em uma ação conjunta, realizando o atendimento de maneira imediata,
principaimente na prevenção. Essa será-amelhor forma de salvar vidas", destacou Colombo.
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aprnnerra
audiência
Homicídio ocorreu no dia 7 de maio
deste ano e chocou toda a comunidade

JARAGUÁ DO SU�
........................................ , ..... " .. "" ......

na. Ele disse que saiu para pegar
uma água quando viu os seguran
ças levando os rapazes para fora.
Viu a.vítima ser espancada, mas
não reconheceu os 'rostos. Outras
testemunhas de defesa serão ouvi
dos em carta precatória, em Gua
ramirim. Os dois menores acusa

dos também serão ouvidos como

testemunhas de acusação.
O delegado responsável pelo

caso, David Queiroz de Souza,
não concorda com a prisão de

Felipe. Tanto que no inquérito, o
delegado pediu a internação dos
menores e a prisão de Alex. Sou
za alegou que Felipe não sabia da

-

existência da faca e não assumiu
risco de matar. A reclusão de Feli

pe foi solicitada pela promotoria.

CAROLINA CARRADORE

No corredor da vara
-

crimi
nal do Fórum, irmã e mãe

choram ao ver a chegada de Alex
Maia, 18 anos. Dentro da sala de

audiência, mãe, pai e irmãos de Ra
fel Sant'Ana, 18 anos, lotaram as ca

deiras, na tarde de ontem. Todos es
tampam no peito a foto do jovem,
morto em 7 de maio deste ano,

após ser espancado e esfaqueado
nas proximidades do Chope&Club,
no bairro Água Verde, em Jaraguá
do Sul. O caso ganhou repercussão
nacional devido à imagem do es

pancamento," registrada por uma
câmera instalada nas imediações.
Esta foi a primeira audiência reali
zada desde amorte de Rafael.

Na sala, estavam os dois prin
cipais acusados pelo homicídio:
Alex Maia de Oliveira e Felipe
Florentino, que participaram da Depois de todas as testemunhas
audiência algemados. Ambos es- ouvidas, a lustiça vai verificar o grau
tão presos desde maio. de participação no crime de Felipe

A primeira testemunha a ser e Alex. O juíz tem três opções: levar
ouvida pela juíza Cândida Inês o caso a júri popular, dar a sentença
Brugnoli, foi Enir Onésio -Selke, em gabinete - se entender que hou

segurança da boate Chope&Club. ve crime sem intenção dematar - ou

Ele afirmou que uma -briga ini - absolvê-los sumariamente.

ciou dentro do estabelecimento Os dois menores envolvidos,
e que os envolvidos foram .postos um deles acusado de ser o autor

para fora da boate. Em seguida, viu da facada contra Rafael; foram

a vítima sendo espancada em frente sentenciados. Ambos vão cumprir
ao local. Ao responder as perguntas' medidas socioeducativas e pode
dos advogados de defesa, garantiu rão ficar recolhidos no CIP (Cen

que viu Felipe eAlex na confusão. tro de Internação Provisória) até

A outra testemunha foi Paulino . completarem 21 anos. Eles estão

Silvério, o porteiro da casa notur- internados em Joinville e Caçador.

Próximo passo

EDUARDO MONTECINO

"Só quero justiça e que todos
sejam presos" dizmãe de Rafael

Semilda de Fátima Kochen

borger fez questão de pedir dis
pensa do trabalho para acompa
nhar a audiência do assassinato
do filho,' Rafael Sant'Ana. Não

conseguia conter o choro, mas

entendeu o sofrimento da outra

mãe de um dos acusados, que
esperava do lado de fora. "Nín

guém cria um filho paramorrere
nem paramatar", disse.

Semilda estava acompanhada
de quatro filhos e do marido, Val
domiro Sant'Ana. Rafael era o ca

çula e o único filhodo casal. Quan-

do Semilda casou com Valdomiro
tinha quatro filhos e ele, seis. HEra
um menino trabalhador, bonzi

nho, me faz muita falta", lamenta
amãe. Semilda recorda que Rafael
nem iria sair naquela sexta-feira,
pois levantaria cedo no dia seguin
te para ajudar nos preparativos da
festa de aniversário do pai e do ir
mão Ismael. "Mataram meu filho

pormotivo fútil, por bebedeira. Eu
só quero que a justiça seja feita e

todos fiquem presos. Vamos lutar

para que o caso não caia no esque
cimento", garante.

DIVULGAÇÃO
I

NatUral do Paraná, Rafael estava há cinco
meses na cidade e trabaIbava com o pai
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Cidade terá 170 casas demolidas
Imóveis estão localizados em áreas
consideradas de risco para moradores

JAMGU! DO SUL moradores atingidos por estamedi
da serão enquadrados em progra-
mas habitacionais, como o Minha

/\ Defesa Civil de Jaraguá do Sul Casa, MinhaVida, do governo fede
rltrabalha na elaboração de um ral, ou encaminhados para receber
levantamento dos imóveis con- o auxílio-aluguel. Já os terrenos de
denados no município. São casas propriedade das famílias atingidas
localizadas em áreas de risco, ge- passam a ser considerados área de

,

ralmente em loteamentos irregu- Preservação Permanente (APP).
lares, que precisam ser demolidas. É o que acontece como vigilante

Uma lista com as primeiras 31 Leopoldo Ribeiro da Silva, 45 anos,
residências dentro desta realidade, que mora há 19. anos no bairro Bar
e que podem ser colocadas abai- ra do RioMolha, região atingida por
xo, deve ser divulgada até o dia 15 deslizamentos de terra.A localidade ,

deste mês. O órgão realiza a rea- figura entre as áreas condenadas

valiação de cada caso, para então, pelaDefesaCivil, eascercade 15 ca

decidir pela demolição. "No total, sas construídas no loteamento de
estamos avaliando 480 casas, que

-

vem ser demolidas em breve. "Sem

podem estar dentro das áreas de pre morei aqui. Estou acostumado
risco. Deste número, pelo menos com mato, crio galinhas, gosto de
170 devem ser demolidas. Estes animais. Não consigo me imaginar
primeiros 31 casos estão passando em um apartamento destes que a

por reavaliação. Cada caso é anali- Prefeitura nos oferece. Não sei se eu
sado pela Secretaria deAssistência me adaptaria", afirma.
Social, Defesa Civil e Habitação", O morador diz não saber o

explica o secretário municipal de
.

que fazer. "Não queria perder
Defesa Civil, JairAlquini. meu terreno e minha casa. Não

Ainda de acordo comAlquíni, os sei para aonde ir", acrescenta.

DEBORAVOLPI

EDUARDO MONTECINO

EDUARDO MONTECINO

Plano terá apoio de acadêmicos
O Plano Municipal de Redução

de Riscos, que está sendo elabo
rado desde 2009 pela Prefeitura,
através da Secretaria Habitação e

Regularização Fundiária, se pre
para para uma nova fase. Segundo
a secretária municipal da Habi

tação e Regularização Fundiária,
Maristela Menel, para as próximas
11 etapas previstas antes da con-

clusão do plano deverá ser firma
do um convênio com a Católica
de Santa Catarina, que irá ceder

estagiários da área de arquitetura
para fazer um "cadastro único" das

.

famílias que residem nestes locais.
Ainda de acordo com Maris

tela, desde 2007, .

a criação de um
Plano Municipal de Redução de
Riscos é uma exigência do governo

federal para captação de recursos

daUnião para o setor habitacional
dos municípios. "Estamos no final
da sétima etapa que prevê a con

clusão para saber quantos são os

loteamentos irregulares que apre
sentam algum tipo de risco aos

ocupantes. Tendo feito isto, pas
saremos à elaboração do cadastro
único", explicou.
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Criatividade, inovação e qualidade são a base na elaboração da

linha STRIPE da Lunelli com exclusivas malhas listradas.

PERSONAGEM HISTÓRICO

José Motta Pires: de
inspetor a prefeito

",

Já houve um tempo em que os educadores eram
mais respeitados em nosso país, como na década de ,

40. Naquela época, os políticos reconheciammais o'
trabalho desses profissionais e chegavam até a nomeá
los para cargos públicos. Foi o que aconteceu em
Guaramirim, em 1949. Naquele ano, Guaramirim ainda

pertencia ao território de Joinville. José Motta Pires era
o inspetor escolar de Joinville e, conseqüentemente,
também do distrito de Guaramirim. No dia 28 de agosto

-

de 1949, o distrito .se emancipou, passando a ser um

município, mas ainda não havia nenhum prefeito
eleito. Durante um mês, o governo do Estado nomeou
um interventor para tomar conta do novo município,
até que a população escolhesse um administrador.
O governo resolveu indicar o inspetor escolar para
interventor. Assim, José Motta Pires foi o primeiro
prefeito de Guaramirim, de 18 de agosto até 30 de
setembro de 1949, sem nunca ter sequer residido em

Guaramirim. Durante seu mandato, foi realizada a

primeira eleição municipal, onde Emílio Manke Júnior
se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade

DIVULGAÇÃO

ESCOLA lii!k3BCOS EJ;lr!Ji.�,lO 'i
.COi! iEIV!OBll20 I; 'fiOS DE

Nesta quarta- feira, a Escola Marcos EmílioVerbinnen, do bairro
Estrada Nova, vai celebrar seus 20 anos de fundação em um

evento que irá reunir membros da famíliaVerbinnen, integrantes
daAssociação de Pais e Professores e funcionários na quadra de

esportes da escola. O evento, aberto para a comunidade, acontece
a partir das 14h, com apresentações culturais, exposição de fotos
e projetos. A história desta unidade escolar iniciou no dia 13 de
dezembro de 1990, quando a EscolaMunicipal de Primeiro Grau,

.

Tifa Blaese foi fundada. Um ano depois, o nome foi alterado para
Marcos Emílio Verbinnen. Natural da Bélgica, Verbinnen veio para
o Brasil em 1886, aos oito anos de idade, e junto com sua família,
fixou residência no bairro Três Rios. O agricultor foi companheiro
do coronel Emílio Carlos Jourdan, fazendo medições e

demarcações de terras no território jaraguaense.

Lunelli
- www.lunelli.com.br

PELO MUNDO

1945

Bomba em Nagasaki
No dia 9 de agosto de 1945, a cidade de

Nagasaki, no Japão, foi atacadapor uma
bomba atômica lançada pelos EstadosUnidos
daAmérica, durante a SegundaGuerra
Mundial. Nagasaki foi bombardeada porque o

alvo principal- Kokura - estava com péssimas
condições climáticas. Cerca de 40mil pessoas
morreram no ataque e outrasmilhares nos
anos seguintes, devido às radiações.

1992

Voleibol de ow-o
Neste mesmo dia, em 1992, a Seleção
Brasileira deVoleibolMasculino, comandada
pelo técnico e ex-jogador José Roberto

. Guimarães, conquistou sua primeira
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de
Barcelona. Jogando contra os Países Baixos,
essa foi a primeiramedalha de ouro que o

Brasil ganhou em esportes coletivos.

INVENÇÕES ANTIGAS

A penicilina
No dia 15 de setembro de 1928, o
médico e bacteriologista escocês
Alexander Fleming descobriu a

penicilina G, um antibiótico natural
derivado de um fungo - o bolor do
pão. A penicilina salvou milhares
de vidas de soldados dos aliados na

Segunda Guerra Mundial. Em 1945,
Fleming recebeu o Prêmio Nobel de

Fisiologia e Medicina pelo invento ..
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A revista da mulher inteligente!

MÚSICA

Em agosto:
No Pelo Mundo, um
passeio encantador"

pelo vizinho Uruguai.

Violão·

EnéiasRaasdt começou, ontem,projeto
educativoque temo instrumento
musicalcomopersonagemprincipal'
JARAGUÁ DO SUL Nos próximos meses, o com

positor vai percorrer diversas
escolas, universidades e espaços
culturais do município apresen
tando concertos que têm o lado
violonista dele como principal
chamariz. Serão 15 visitas. Pa
trocinadas pelo Fundo de Cul
tura de Iaraguá do Sul e apoia
das pelo O Correio do Povo, elas
contam com um repertório es-

.

pecial. "O objetivo é formar pla-.
teia para esse tipo de música,
despertar nos estudantes o inte
resse pela música instrumental,
pelo violão e por suas sonorida-

KELLYERDMANN

som e o dedilhar do
violão costumam ser

uma das portas de
entrada para o uni
verso musical. Mas,
apesar da populari

dade e da antiguidade, o instru
mento ainda tem faces a serem

mais e mais exploradas: Uma
delas é a vertente clássica. Por
isso, o professor Enéias Raasch

começou, ontem, uma verdadeira
maratonamusical.

EDUARDO MONTECINO

DEDILHANDO
Até outubro, Enéias Raasch vai fazerwnamaratona de

apresentações com seu 'VIOlão de Concerto'. De vai visitar

escoIcw, universidacIes e espaços culturais domunicípio

des", explica o idealizador. pelos direitos autorais.
As obras, segundo Raasch, Os concertos duram cerca de 50

são de fácil assimilação e lan-. minutos e, conforme Raasch, repre
çam os, olhares do público.sobre sentam um novo desafio profissio
o instrumento e não somente ao nal. Isso porque, resumem anos de

interprete, como acontece costu- preparação. Conhecido na região
meiramente. Para tal, ele escolheu pela voz e shows de MPB, o ins
executar obras de Ernesto Nazare- trumentista participou do Feinusc

th, Antonio Rovira, Anton Diabelli, . (Festival de Música de Santa Cata
Francisco Tárrega e Iohann Sebas- rina) como assistente por três anos

tian Bach, além de composições consecutivos e, em 2011, matricu
pertencentes ao cancioneiro do' lou-se como aluno.' Também fez
folclore brasileiro. Todos os títulos cursos e aulas de aperfeiçoamento
selecionados já integram a lista com o concertista Marcus Lerenna,
considerada de domínio público e em Joinville. Inspirado pela falta de
não possuem limitações impostas visibilidade dada ao violão instru-

mental, o músico ainda resolveu

.

criar uma escola com programas
voltados ao estudo do tema, em

suma, no que diz respeito à inicia

ção e às provas de vestibular.
O projeto 'Violão de Concer

to' teve início, ontem, com duas

apresentações na Escola Francis
co de Paulo. Amanhã, é a vez dos
estudantes do colégio Machado
de Assis, no bairro João Pessoa,
receberem-no. Depois, em 31 de

agosto, Raasch tem como plateia
as crianças da Anna Tõwe Nagel,

.

noÁguaVerde. A iniciativa prosse
gue até outubro.

A melhor empresa com

as melhores marcas.
,

Projeto. Instalação • MànutençãoFone: 3275-20041 www.belfrioarcondicionado.com.brll
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Nome dado ao monte considerado o primeiro sinal

de terra avistado por Cabral '

2. Cá I Salto de animal sobre a presa
3. (Quim.) O lutécio / O cineasta Roberto, de "O Assal-

to ao Trem Pagador" e "Pra Frente Brasil"
4. Metade do ... picolé I Que sofre de vista curta
5. Castiçal de braços em espiral/Executivo Nacional
6. Ato de tornar demasiado seco / Precede Vegas no

nome da cidade norte-americana famosa por seus
cassinos

7. Parte mediana e mais estreita do tronco humano si
tuada entre os quadris e a região inferior do busto

8. Cabeceiras de rio
9. As iniciais do escritor Graciliano (1892-1953), de

"Vidas Secas" I Aquilo que faz rir
10. Que não se verga / Anteparo para resguardar os

olhos da claridade
11. O servente que prepara a argamassa nas obras

1012. Documento de Ordem de Crédito / Preparar a terra
para a semeadura

11
13. Uma das mais famosas redes sociais da internet I

Vibração harmônica.

VERTICAIS
1. (Gir.) Opinião de intrometido I Gosto
2. Cidade italiana, berço de são Tomás I Formosura,

graça
3. (Gir.) Grande êxito I Uma casa de espetáculos sob

uma grande lona I O ator norte-americano Nichol
son, de "Um Estranho no Ninho", ganhador de dois
Oscars, em 1976 e 19'84

4. Uma cláusula do comércio marítimo: custo, seguro
e frete I As

peças de adorno que são usadas presas às orelhas
5. Substância de contextura fibrosa résistente ao fogo
/ Abreviatura de satélite

6. Inaugurar / Fechar cuidadosamente um orifício
7. Tirante a azul / (Os) Famoso poema de Luís de Ca

mões, que descreve a viagem de Vasco da Gama
à índia

8. Ludibriar / Elemento qUímico de símbolo CI
9. Livrar dó sabão, após lavar a roupa, as mãos, etc.
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TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

'}' � PREVISAO DO TEMPO

Tempo instável
'com trovoadas
Nesta terça-feira, por causa da
influência de um sistema de
baixa pressão, o tempo segue
instável noEstado. Há risco
de temporais com descarga
elétrica e volumes significativos
de chuva. As temperaturas
são estáveis.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 18°C MíN: 14°C MíN: 11°C
,;f'

MíN: 13°CJ�"��;" .
.. ..:Iioil'o � ,,' , •. ,.,1 �,

-�i�"MÀX: 25°C MÁX: 18°C
'

'j ,l.l",
MÁX: 21°C MÁX:>25°C

o sistema de baixa pressão que
causou chuva forte em Santa

. Catarina se afasta para o oceano na

quarta-feira. Por isso, o céu clareia
.

e o sol volta a aparecer em parte do
Estado. Apenas no Litoral hámais
nuvens e alguma precipitação. A
temperatura é baixa no Planalto e

elevada nas demais regiões.

,,, '."';

Ensolarado Instável

Com ventos em intensidade fraca
amoderada na direção nordeste, a
quinta-feira serámarcada pelo sol
em todas as regiões de Santa
Catarina. Os termômetros registram
temperaturas em elevação. A
agitaçãomarítima começa a diniinuir
gradativamente e as ondas atingem
de 2,5 a três metros de altura.

SUDOKU

,
'

.,,;.
. .." ,.,'�

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

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

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

3

5 6j. 1

I-I=�_��
1 í I 9

o tempo é severo nesta

terça-feira em Quilombo.
Há chuva forte com

trovoada de manhã, à tarde
e à noite no município. As .

temperaturas ficam entre
os 20°C e 24°C.

CRESCENTE 6/8

�' CHEIA 13/8

I· MINGUANTE 21/8

NOVA 29/8
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Na dúvida,
diga a
verdade.Elijane Jung

•

IV

·Reprises
llma vezfalei aqui que assisti ao filmeDirty Dancing
U 17 vezes. Tem algumas histórias de cinema que são

impossíveis de ver apenas uma vez. Dos filmes que adorei e que
provavelmente assistirei outras várias vezes estão "Charlie e

Eu", "Te amarei para sempre", "Cartas para Iulieta", "Antes que
termine o dia", "Quando um homem ama uma mulher" e "0
casamento dos meus sonhos': Ok, vocês não precisam gostar e
nem é essa a intenção. Só quero que vocês não sintam vergonha
de verfilmes velhos e melosos. Até essa colunista faz isso!

Acordar inspirada no
fim de semana, colocar
aquele avental, aquele
lenço na cabeça, aquela .

galocha, ligar o som no
.

máximo, cantar junto e

mandar ver no rodo e no

esfregão. Tudo bem que
.

essa inspiração é sensação
rara e, quando ela não
vem, faxinar é a treva. Mas
acordar animada para dar
uma de Amélia é flash!

T AJlV

Os

'1.1':�'>fl!U ç;.t 4!"WiX
��tt' ilf<nh'� � tl'*JjIo,
md�(i ""'ffl,�l<f
� '''':',,,,,.,&r� 1"1JJ
pt(jl»�j� � .��

Livros de autoajuda. Está
certo, eu reconheço que

. algumas pessoas conseguem
absorver algo de bom desses
livros, mas, sinceramente, a
grandemaioria vai ler aquilo
que ouve frequentemente
do seu terapeuta, da sua
melhor amiga, do seu

.

marido... Sei lá, são todos
meio clichês e, bem no fim,
eu acho treva!

rso
universotpm@oeorreiodopovo.com.br

PALAVRA DE HOMEM
"

...0 amor, se é amor, não se acaba de forma civilizada ... Se ama'
de verdade, nem o mais frio dos esquimós consegue escrever
o "the end" com o dedinho no gelo sem uma quebradeira
monstruosa. Fim de amor sem baixarias é o atestado, com
reconhecimento de firma e carimbo do cartório, de que o amor ali
não mais estava. O mais frio, o mais cool dos ingleses estrebucha
e fura o disco dos Smiths, IAm Human, sim, demasiadamente
humano esse barraco sem fim. O mais relaxado dos latinos se

acaba no bolero de Bienvenido Granda, com suas angústias e

perfumes de gardênias. O mais zen dos brasileiros acaba com os

mananciais da água que passarinho não bebe. E tome Roberto,
Waldick ou Chico Buarque, no caso dos mais finos ..." (Xico Sá)

hdância duvidosa?
Vi no Facebook de uma amiga,
repliquei no meumural e compartilho
com vocês, pois acheimuito
engraçado: "Eu me comportar?
Desde pequeno vi o Tarzan andar

pelado. Cinderela chegavameia noite.
Pinocchiomentia. Aladim era ladrão.
Batman dirigia a 320 km/h. Branca
de Nevemorava com sete homens.

Popeye fumava grama e era todo
tatuado. E o PacMan corria numa
sala escura commúsica eletrônica
comendo pílulas que o deixavam
acelerado. Tarde demais! A
culpa é da infância!"

Contabilidade
Consultorl Empre arlal

Cftwsc! 00626910 -O'l'-la-lid'-é),ie
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Dica Amaleras
Tem sorteio lá no blog amaleras.blogspot.com. As meninas estão
sorteando ummimo da Stellita Bijoux que está de aniversário. Tem
um conjuntinho de brinco e pulseira que é a coisa mais linda. Basta
você passar por lá, dar uma fuçadinha no conteúdo bacaria do blog
e seguir todas as instruções para participar do sorteio. Eu já estou
concorrendo. Vai ficar de fora?

CTRL C + CTRL V
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• Enxaqueca só pode ser

. obra do coisa ruim. Acordar
de madrugada com aÇ{uela

-

dor louca que te faz querer,
se jogar pela janela... E não
há analgésico, bolsa de água,
rodelas de batata (mito, viui)
que dê jeito. E quando você
pensa que vai morrer, ela
alivia... Ufa!

• Hoje é o Dia Iriteniacíonal
dos Povos Indígenas e eu fico
pensando na importância
deles para a história do nosso

país.No Brasil, de acordo
.. com o IBGE, 734mil pessoas
se autoihtitularam como

indígenas no Censo de 2000.

"..• Minha amiga me
ligou convidando para o

aniversário de 15 anos do
filho. Pisquei repetidamente
antes deme dar conta. de
ue o filho dela está com tr�s
intlos e que a prQ�Qcação se

deu pelomeu sumiço. I/Estou
ligando com antecedência,
ta?" provoca ela.

• II
...Acredito em detalhes e

conteúdos. Tesão à primeira
vista, amor a perder de vista.
Acredito, absoluta e

simplesmente que acreditar é
sempre o primeiro passo, que
sem acreditar, nada acontece.
E que a gente, se não criar, ,

adoece..." (Adilson Xavier)
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·Violão
DIzer uma lipo? !á eeeeral � hit d� vez

ré o Coolsculptzng, um brinquedinho
com tecnologia de ponta inovadora que
combate a gordura localizada por meio do

'"
- ,< congelamento e até da quebra das células

adiposas, sem cortes ou anestesias. E o que
émelhor com selo da aprovação da ANVI
SA.Amáquina foi criada na Universidade
de Harvard e, por enquanto, apenas dez se
encontram no país. São Paulo tem oito. O

serviço custa emmédiaR$ 3milpor sessão.
Uma pechincha! Que tal?

,

Thiago Mansur
As primeiras oitocentas camisetas-íngressos
para 1 ia Feijoada do Moa, que acontece dia 20
de agosto, naAABB, acompanham um convite

para curtir na noite domesmo dia, o show
do top DJThiago Mansur, naTheWay. Os _

ingressos antecipados podem ser adquiridos
nas LojasArezzo, ShoppingBreithaupt, na
Homem.ComModaMasculina e naCapital
Imóveis, naRuaMarina Frutuoso, 810 - atrás

.

doAngeloni "Velho".

SEGUR
GARCI

CORRETORA

Barraca
Cá entre nós, não bastasse a turma do
"cachimbo" que tomou conta da área faz
muito tempo, o antigo terreno da fábrica de
bebidasMaxWílhelm, acaba de virar abrigo
de luxo para uma família que se apoderou
do espaço para armar a sua barraca de

camping completa. Além 'do gato, cachorro
e papagaio, Dá uma espiada.

,Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o arquiteto e amigo
Otaviano Pamplona. Ele também acompanha
a coluna todos os dias.Valeumesmo!

Moa Gonçalves' .

BENEFICENTE
O empresário Emerson
(Dueme) e sua esposa
Marli Wittkosld também

prestigiaram à noite de

gala, no Baependi

Baile no Amizade .

No sábado, a partir das 23 horas, rola na
SociedadeAmizade, um animadobaile com a

excelente banda Danúbio Azul. Imperdível.

I

PASSEIO Ils amigas Adriana Dutra.e Variessa
LilÍdner de férias pelas paradisÍâcas terras chilenas

moagonc:alves@netuno.c:om.br

Campanha
. o comandante do 14° Batalhão
da PolíciaMilitar, Rogério Luiz
KumIehn, pré-candidato a

vereador nas próximas eleições,
- entrou literalmente de cabeça
na campanha. A tiracolo do
médico Dr.Vicente Caropreso,

.
'

ele é visto em todos os lugares
mais agitados da urbe.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

• O grupo que estáfora
e o grupo que quer o ,

. poder em laraguâ do Sul
já se articulam quanto à

formação de.equipes para a
disputa da prefeitura. Todo
dia nasce uma dupla.

Marcelo MueUer e
Dieter 'anssen conferiram, no
sábado, A Garagem

• Marcon Jaeger e Iosiane
Silveira trocam alianças na
mão esquerda no próximo
sâbado. A recepção seráno
�lubeAtlético Bdependi.

Motoclistas
Segundo a galera bacana do
Motogiro, organizadora do 18°
Encontro de Motociclistas, que
acontecerá nos dias 9 e lO. de

setembro, no ParqueMunicipal, mais
de duas milmotos deverão migrar
a Jaraguá do Sul para conferir o

r

evento. Os hotéis da cidade já estão
comemorando. Quase todos os leitos
estão reservados.

'S 3055-0024

Felipe Ilndreoli
Na quinta-feira, estará em
Jaraguá do Sul, para show às

20h30, na Scar, o comediante
FelipeAndreoli, um dos -

'

integrantes do programa
CQC da Band.

Se as

Dica de
terça-feira ,

Curtir as delícias do
RestauranteMadalena.

-

Onde comer bem
em Ja�aguá
Na Pizzaria Domini, na Praça de
Alimentação do SuperAngeloni,

Sumiu do mapa
Até hoje ninguém sabe onde andava
o casal Zequinha Tavares de Borba e

Dirléia Santos, que foram a Piçarras
no último sábado e só voltaram

.

ontem. O estranho é.que nenhum
dos dois estava bronzeado. Aí tem... !

Muito barulho
Uma igreja evangélica aqui da
urbe sorriso pode ser "lacrada": os
fiéis não conseguemmanter em

nível aceitável o som que emana
do 'templo. A vizinhança anda
"P"da vida.

Ingressos
Feijoada do Moa

. Os ingressos para a 11 a Feijoada
do Moa, que acontece diazü
de agosto, naMBB, sofreram
reajuste. A partir desta terça,
o masculino custa R$ 55 e o

feminino R$ 40. No dia da festa.
como é em todos. os anos, o
convite custara o dobro. Mais

informações no fone 3370-2900.

BAEPENDI :

O médico
Dr Ilmaro Ximenes
e sua esposa Rita,
no 1° Baile
de Gala da Apae

Só alegria!
Quem será o novo amor que
está enchendo o coração
do amigo Renato Padilha, O
Nato, de tanta felicidade?

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul convida todos a participar da sessão

itinerante em homenagem aos 50 anos da

Escola Municipal Erich Blosfeld, na próxima
quinta-feira, 11 de agosto, a partir das 19h.

Local: Escola" Municipal Erich
Blosfeld, naIlha da Figue-ira.

CÂMARA DE
VEREADORES
DE J ARAGUÁ DO SUL

,

Câmara de Vereadores de Jaraguá do .Sul - 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br;, ..
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Minhas filhas já estão adultas e não trocaria a

ventura de tê-las tido por absolutamente nada
neste mundo. Pareceu-me fácil criar minhas meni
nas, cuidar delas, educá-las, tentar prepará-las para a

vida. Presunção? Não, acho que não. Acho que é por
que 'elas me deram muito mais do que eu dei a elas.
Estou no lucro, devo estar em dívida com elas, pois
penso que elas me derammuito mais carinho do que
eu dei a elas, elas me ensinaram muito mais do que
eu poderia repassar a elas. Elas me mostraram uma

capacidade de amar bemmaior do que pensava ter.
Então esperei ter tambémummenino, para saber se

havia diferença entre o privilégio de conviver, de educar
e de aprender comminhas meninas e criar um garoto.
Era um desafio: poderia haver diferença? Em quê? In
felizmente, não pudemos, eu e Stela, tirar essa dúvida.
Tivemos três meninas, então desistimos, não porque
não quiséssemos meninas, se elas viessem, mas por
que poderíamos dar tantomenos quantomaior fosse o
número de filhos que tivéssemos. E há que se poder dar
o mínimo necessário para que os filhos cresçam com

dignidade, senão, melhor é não tê-los.
.

Pensamos até em adotar um menino, mas o tem

po foi passando e acabamos desistindo da ideia, pois
. achamos que nossa idade já não comportavamais uma
responsabilidade tão grande, já não tínhamos mais

aquela vitalidade de quando nossasmeninas chegaram,
já tínhamos perdido o jeito. Será que encontraríamos a

paciência e a dedicação, aexperiênciajá longe, para ofere
cer a um novo bebê? Sei que parece pensar como velhos,
cinquenta e um paramim e menos de cinquenta para
Stela é quase nada, mas a responsabilidade é grande.

Então, um belo dia, soubemos que Gabriel entra
ria em nossas vidas.
Não iríamos adotá-lo,
não. MIDha cunhada
estava esperando o

primeiro filho e logo
soube que era meni
no. E minha esposa
ajudaria a cuidar dele,
enquanto e mãe es

tivesse trabalhando.

(

Há que se poder dar
o mínimo necessário

para que os filhos

cresçam com

dignidade, senão,
melhor é Jlão tê-los.

f

Agora sabemos que
nós, a família toda, cuidaríamos de Gabriel.

É fantástico como o ser humano pode se reciclar.
Gabriel está nos mostrando isso com uma clareza

inquestionável. Fico maravilhado em ver como uma

criança pode restaurar em nós, independentemente
de qualquer que seja a nossa idade, a alegria de viver
e a perspectiva de tempos mais felizes.

Gabriel mostrou-nos, a todos, que somos capa
zes de amar, sempre. Ele faz com que me' sintamuito
mais jovem, fez com que eu passasse a sorrir e a rir
muito mais do que antes. Ele faz com que eu me sin
ta um pouco criança, quando me vejo a brincar com
ele, rir com ele, crescer com ele. Fazia tempo que não
exercitava aquela cara boba de feliz a falar palavras
truncadas que ele parece entender. Fazia tempo que
não rolava no chão, fazia caretas e ruídos estranhos

para vê-lo dar gargalhadas.
É pouco pra ser feliz? É cedo, diria alguém, para

ser tão feliz. Eu acho que não. Agradeço por cadase
gundo desse retorno no tempo. É bom brincar de ser

pai de novo, mesmo que seja de mentirinha. Desen
velheci. Estou aprendendo e ganhando experiência
de vida. Isso é renascer.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br
�

A Amy tem cerca de dois anos e pesa quatro quilos. Mesmo com lindos olhos
. .

verdes e toda essa elegância, ela foi encontrada perambulando pelas ruas

de Jaraguá do Sul. Agora, que recebeu tratamento veterinário, a Amy está
disponível para adoção. Quem quiser dar casa e amor a ela, deve entrar em

contato com a Clínica Schweitzer pelo telefone. (47) 3275-3268.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
Carol rompe com André. Marina revela que está

grávida. Quim conta para Rafa que foi Vinicius quem
teve a ideia de gravar a transa dele com Cecília. Rafa
decide reconquistar Cecília, que desiste do casamento
com Vinicius. Este é preso na igreja e Sueli cospe na

cara dele.

• MORDE & ASSOPRA
Wilson entra no laboratório a procura de Naomi e

se surpreende com a Naomi robô deitada. Naomi pede
ajuda a Leandro para fugir. ícaro revela que Naomi
robô foi criada por ele e Akira mostra para o delegado
que ela é uma máquina. Abner concorda em esconder
Naomi. Fernando se prepara para partir com Lavínia.
Virgínia se empolga com o cargo de primeira dama.
ícaro e Júlia se encontram.

• CORDEL ENCANTADO

. .

Herculano percebe que foi reconhecido por Úr
.
sula. Açucena foge do acampamento dos cangaceiros
para se juntar ao bando na congada. lilica consegue
escapar'da casa de Benvinda. Herculano prende Úr-

sula na mata. Padre Joaquim dá um prazo para Patá
cio contar a verdade para Nidinho, Ternurinha, Dora e

Fausto. Tibungo vê Lilica fugindo e a segue. Jesuíno se

apavora ao ver Açucena na congada. Nidinho pergunta
se Zenóbio é seu pai. Tibungo consegue impedir Lilica
de falar com Timóteo. Quiquiqui canta para distrair o
vilão e os 'outros seguem com o plano. Os prisioneiros
são libertados e Timóteo e Baldini são presos.

• VIDAS EM JOGO
Cleber força Regina a acompanhá-Ia. A empresá

ria tenta fugir, mas o ex-policial a obriga a entrar em
seu carro e a algema. Ele a leva até um motel, como
refém, e afirma que provará que Maurício explodiu o

veleiro. Regina começa a gritar, mas é amordaçada.
Augusta decide contar seu segredo para Zizi. Enquan-

. to assistem a um filme, Sandro e Grace se beijam.
Preocupado com a ausência de Regina, Maurício liga
para o garagista da construtora, que diz ter visto a em

presária saindo com Cleber..Andrea e Lucas discutem.
Patrícia vai até o apartamento de Carlos acompanhada
de dois seçuranças. Ela vai até o quarto de Rita e exige
informações sobre sua mãe.
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8/8
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Maikon Sieuverdt
Maria E. Loffler
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Sabrina Richert
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William M. Voelz
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9/8
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Josilene Strelow
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Mônica Schuhke
Odilio S.da Silva
Sabrina T. Wosniak '
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Nesta obra, Robert P.
Crease conta a história das

equações consideradas mais
importantes do mundo, dos
personagens envolvidos em

suas descobertas e mostra
o que elas podem ensinar
sobre a natureza do universo.

'

Cada capítulo se dedica a

uma ou mais formulações,
que significaram uma grande
descoberta científica, como
o teorema de Pitágoras
e a Lei do Movimento de
Newton. O leitor poderá
acompanhar a jornada dessas

,

.

descobertas e se deparar
também com a trajetória de
seus pesquisadores, suas
tentativas, embates, dúvidas,
frustrações e alegrias.

OVO: MENINAS MALVADAS 2

As Plásticas estão de volta
na tão esperada sequência
do grande sucesso 'Meninas
Malvadas'. Mas, agora, a
turma está mais fashion, mais
divertida e mais malvada que
nunca. A confiante veterana
Jo começa o novo ano escolar
quebrando sua regra mais
importante: não se envolver
em dramas femlnlnos, Quando
vê a tímida Abby nas garras da
Abelha Rainha Mandi e seus
súditos, ela resolve tomar

partido em uma furiosamente
cômica guerra de garotas,
que vira a escola inteira
de cabeça para baixo.
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TIRI HAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br
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A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ
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CAPI O AME ICA:
O P IMEIRO V NGADOR

Steve Rogers se voluntaria para par
ticipar de um programa experimental
que o transforma em um super soldado
conhecido como Capitão América. Ele
une forças com Bucky Barnes e Peggy
Carter para enfrentar a terrível Hydra,
uma organização liderada pelo vilão
Caveira Vermelha.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21h20)

• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias'da morte - Parte 2 - Leg (21 h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (19h)
• Cilada.com - Nac (17h)
• Carros2 - Dub (14h40)

• Cine Breithaupt 3
.

• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50·e 21h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (14h, 16h10, 18h30 e 20h45)

• Cine Garten 2
• Quero matar meiJchefe - Leg (14h20, 16h50, 19h15 e 21h15)

• Cine Garten 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h50, 16h20,
19h e 21h30)

• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (l3h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central - Nac (15h30, 17h40 e 21 h50)

• Cine Garten 5
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h30
e 22h)

• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40, 15h40 e 17h30)

• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os SmUrfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)

• Cine Mueller 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,
19h15 e 21h45)

• Cine Mueller 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30

.

e 16h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (18h45)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20 e 16h)

• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 18h30 e 20h45)

• Cine Neumarkt 3
• 'Assalto ao Banco Central- Nac (14h15, 16h40, 19h e 21 h1 O)

ii Cine Neumarkt 4
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (13h40, 16h25,
19h10 e 21h50)

• Cine Neumarkt 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30, 15h30 e 17h30)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (19h20 e 22h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h30 e 21 h30)

.• Cine Norte Shopping 1 .

• Os Smurfs - Dub (14h20, 16h35, 18h55 e 21 h15)

• Cine Norte Shopping 2
• Quero matar meu chefe - Leg (14h10, 16h30, 18h40 e

20h45)

• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h40, 16h20,
19h e 21h40)

• Cine Norte Shopping 4
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h25, 17h45 e 20h05)
• A Casa - Leg (22h20)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Pinguins do Papai - Dub (11 h1 O, 13h15 e 15h20)
• Assalto ao Banco Central- Nac (17h30 e 19h40)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)

,

• Cine Norte Shopping 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (15h50 e 23h30)
• Corações Perdidos - Leg (13h25, 18h30 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (15h10)
• Harry Potter e as relíquias da mprt� - Parte 2 - Lég (17h50)
• CapitãoAmérica: O primeiro vingador - Leg (2000)

David Beckham

hómenageia lilha
o jogador de futebol David Beckham
fez uma nova tatuagem, dessa vez, com
o intuito de homenagear a filha caçula,
Harper. Quem assistiu àúltimapartida do
LosAngeles Galaxy, contra o Dallas, no fim

· de semana, pode vê-lo caminhando sem
·

camisa rumo ao vestiário com o nome da
herdeira escrito na região do pescoço. o
jogo foi acompanhado pelos filhos mais
velhos, Romeo, Cruz e Brooklyn.

amorada de Chico
ainda quer ser mãe
A cantora Thais Gulin, atual namorada
do compositor Chico Buarque, de 67

·

anos, não tem escondido a vontade
de ser mãe. Em recente entrevista, a
curitibana afirmou que "casar não está
nos planos", mas que amaternidade" é
uma certeza". Sobre o romance, ela, que
tem 31 anos, disfarçou e afirmou que a

resposta "está nos discos".

Panicat tira um

pouco de silicone
Na contramão de boa parte das modelos,
atrizes e apresentadoras, que cada vez
mais aumentam os seios, a panicat Babi _

Rossi acaba de fazer uma cirurgia para
reduzir a quantidade de silicone colocada
no peito. O motivo teriasido um só: ela
achou o tamanho "muito exagerado".

Deborah Evelyn
perdoaria traição
No ar com a personagem Eunice, de
Insensato Coração, a atriz Deborah
Evelyn confessou quemudou as próprias
convicções a respeito de traição. "Perdoaria,
sim. Acho que é uma coisa que existe na

.

humanidade. Quando eu eramais nova,
via issomuito a ferro e fogo. Mas acho
quemuda com amaturidade", disse. Ela é
casada com o diretorDennis Carvalho.

Paola não sonha
com casamento

,

A atriz Paola Oliveira confessou que,
mesmo tendo se casado muitas vezes na

ficção, não pensa em ter uma cerimônia
tradicional quando chegar a hora do
"sim". Segundo ela: "não penso emme

casar, naquele ritual tradicional. Nunca
me vi de noiva, mas filhos eu quero. É a

contínuidade, a celebração de um amor".
Ela namora o ator Joaquim Lopes.

Ex de atriz
•

vai se casar

A fila andou novamente no mundo
das celebridades. Depois de um
casamento de idas e vindas com a

atriz MarianaXimenes, que terminou
oficialmente em 2009, Pedro Buarque
de Hollanda vai formalizar uma nova
união. O cineasta vai se unir à artista

plásticaAdrianaVarejão logo mais,
em setembro.

ÁRIES
Há sinal de tensão no ambiente doméstico. Já no setor

profissional, os ventos sopram a seu favor. No campo
afetivo, há chances de realizar suas esperanças. É hora
de lutar pelos ideais.

TOURO

Algumas situações podem fugir ao controle, mas não se abale. O
setor profisSional conta com boas vibrações. No campo afetivo,
não faltará segurança. Convém seguir suas convicções.

GÊMEOS
Evite se desentender com amigos ou familiares por causa

. de dinheiro. No campo afetivo, o seu senso critico pode estar
muito apurado e será necessário ser menos racional.

CÃNCER
Use e abuse da intuição e sensibilidade para conquistar
os objetivos. A lua estimula a vida a dois e promete mais
estabilidade no romance. Controle a rebeldia.

LEÃO
Não deixe .que a apatia ou a desmotivação prejudique o

dia. Encare os desafios desta terça-feira como uma lição
de humildade. Sacrifícios no campo afetivo não estão
descartados.

VIRGEM
Evite discussões improdutivas com os amigos. Em casa e

no trabalho, procure manter a discrição. No campo afetivo, a
fase é boa para iniciar um novo romance.

LIBRA
Suas necessidades afetivas podem bater de frente com

a carreira. Talvez seja preciso sacrificar uma das coisas.
Convém valorizar a estabilidade nos vínculos afetivos.

ESCORPIÃO
Nem tudo vai sair conforme planejou, mas nem por isso você
deve desistir. O setor profissicnalestá bem-amparado e tudo
indica que saberá valorizar o que faz.

SAGITÁRIO
Emoções e problemas que você vinha tentando evitar

podem transbordar. O dia é ideal para estudar e

aperfeiçoar seus conhecimentos. No romance há boas

vibrações.

CAPRICÓRNIO
Atividades que exijam concentração e atenção aos detalhes
serão especialmente favorecidas. À noite, você terá uma

visão mais sóbria e realista da relação a dois.

AQUÁRIO'
O astral revela uma grande dificuldade para controlar
a irritação diante dos problemas. Já no romance, a

cumplicidade e o companheirismo vão predoniinar.

PEIXES
O astral é dos mais promissores no campo profissional.
A lua traz maior segurança, solidez e estabilidade à vida
amorosa. Cuidado ao lidar com assuntos financeiros.
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• 9.10 E 16/8
Teatro: Rigobello, o inspetor geral
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Iaraguã do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: R$ 10, R$ 5 e R$ 3

Informações: (47) 3275-2477

Informações: (47) 3275-2477 Iaraguá do sul
Horário: das 19h às 22h (de terça a

sexta-feira) e das 9h às 12h (sábado)
Quanto custa: nucleados (R$ 220),
associados (R$ 242) e demais

. interessados (R$ 363)
.

Informações: (47) 3275-7028 ou no e-mail
administrativo@apevi.com.br

Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 15h, 17h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7833 '

• 12/8
Fórum: Jaraguaense de
Enfrentamento às Drogas

I

Onde: Centro Empresarial, em
Iaraguá do Sul
Horário: das 8h às 12h e das 13h30 às 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3370-1555

• 14/8
Cinema: Balzac e a costureirinha Chinesa

.

Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h, 17h e 20h

Quanto custa: gratuito
Informações; (47) 3275-7833

• 10/8
Balada: Quarta Sertaneja
Onde: Zum Schlauch, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$10 (mulheres)
e R$ 15 (homens)
Informações: (47) 3376-4822 .

• 12/8 .-

Balada: Quinta especial:
.

pagode + sertanejo
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: R$ 5 (mulheres)
e R$ 15 (homens)

.

Informações: (47) 3055-0065

• 14/8
Balada: Alex &Willian
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: 22h

Quanto custa: R$ 5 (mulheres)
e R$ 15 (homens)
Informações: (47) 3055-0065

• 11/8
Gastronomia: Sequência de Founde
Onde: HotelVale das Pedras, em
Iaraguá do. Sul
Horário: 22h

Quanto custa: não informado
Informações: (47) 3273-4084

• 13/8
Adoção: Feira daAjapra "

Onde: em frente ao Museu Emílio'
da Silva, em Iaraguá do Sul .'

Horário: das 9h30 às 12h30

Quanto custa: gratuito
Informações: www.ajapra.org.br

• 15/8
Cinema: Underground

.

Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: 15h e 20h

Quanto custa: gratuito
-Informações: (47) 3275-7833 .

* QUER DIVULGJlR O
SEUEVENTO JlQUl?

* Então. junte todas as inlorma�ões a
respeito e envie umamensagem para

kelly@oc:orreiodopovo.c:om.br. Os

e-maUs devem ser enc:aminlaados. pelo
menos. uma semana antes do evento.

• 11/8
Stand-up: 'Que história é essa?',

.

com FelipeAndreoli
Onde: Scar, em Iaraguá do Sul
Horário: 20h30

Quanto custa: R$ 60
• 13/,8

- Cinema:Acossado

• 16A 20/8
Curso: Fotografia digital para empresas
Onde: Centro Empresarial, em

-
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* Santa Catarina está investindo no aumento de 'seu efetivo. Mais 465 Policiais Militares

já estão nas ruas combatendo o crime. Outros 465 Policiais estão sendo capacitados e

treinados e, em breve, também estarão auxiliando a população. E com a aquisição de novos

equipamentos e viaturas, Santa Catarina ganha. mais segurança e você mais proteção.
secretaria de
Estado da
segurança Pública
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINA
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OBRAS EM HOSPITAL

namento - em salas adaptadas na
parte dos fundos do prédio. Com o

fim da primeira etapa, o PA volta

para o lugar de origem e o início da

segunda parte das obras acontece

logo em seguida.
Segundo o secretário do Pla

nejamento' Fabiano Spezia, de
vem acontecer poucasmudanças
na capacidade de atendimento
do Hospital Municipal de Massa
randuba, pelo menos na primei-

.

ra fase do projeto. "Está previsto
um aumento no número de lei
tos de observação, assim como

banheiros com acessibilidade e

uma recuperação no forro, piso e

paredes das salas", adianta.
O orçamento para obra é de

R$ 900 mil, e os serviços licitados
devem levar pelo menos três me
ses para ficarem prontos. Nesse

período, a licitação da segunda
.

fase da reforma deve ser lançada.

Licitação deve ser lançada hoje
Projeto, com
orçamento de R$
900 mil, contempla
primeira parte
das alterações na
estrutura do prédio

MASSARANDUBA

BRUNA BORGHETI

/\ Prefeitura de Massaranduba
.r\não recebeu o resultado final
de uma auditoria que vinha sendo
realizada no hos{?ital domunicípio
nas últimas semanas. No entanto,
relatórios prévios já possibilitam
o lançamento da licitação para a

reforma da primeira parte do edi

fício' que deve acontecer ainda

hoje. A perícia definitiva deve ser

divulgada até o fim desta semana.
A primeira das duas partes em

que a obra é dividida contempla a

parte do ProntoAtendimento (PA).
A reforma deve incluir desde a sala

.

de emergência, com mudança na

área de entrada, até amudança da
pediatria para perto do PA, corno
foi solicitado pela Vigilância Sa
nitária. A recepção deverá ter um

espaço exclusivo para crianças de
colo emães grávidas. Durante essa

reforma, o PA continua em funcio-

SEMANA

Sine lechado
A agência do Sine (Sistema Nacional
de Emprego), em Jaraguá do Sul,
permanece fechada até sexta-feira,
dia 12. Desde ontem, a equipe que
atende no local participa de um

seminário, em Laguna, onde recebe

orientações'sobre o novo sistema a ser

implantado e acerca das mudanças
no encaminhamento do Seguro
Desemprego. Todas as agências do
Sine no Estado estão fechadas para
participação no seminário.

, Reformulação
A licitação já havia sido orga

nizada na última semana, mas

o governo municipal esperava o

fim da auditoria para lançá-la. O
hospital, construído na gestão de
Dávio Leu, foi concluído' em 2008 .

e consumiu cerca de R$ 2 milhões,
porém a edificação estava fora dos

padrões daVigilância SanitáriaPronto Atendimento deve levarmais de três meses para ser concluído

, CAMPANHA DO AGASALHO 2011

AAssociação de Moradores do Bairro )araguá 84 ainda está
.

entregando roupas arrecadadas na campanha do agasalho da
entidade. No último dia 30 de julho, 87 famílias receberam roupas

doadas, Porém ainda sobraram cerca demil peças que estão

-como presidente da Associação,�n Braun. Aqueles que
ainda necessitam de doações de agasalhos podem procurar o

'presidente daAssociação pelo telefone (47) 9962·7720.

INSCRIÇÕES
Enlrentamento
"às drogas
As inscrições para o 1 o Fórum

Iaraguaense de Enfrentamento às

Drogas encerram amanhã e devem
ser realizadas no site da Prefeitura de

Jaraguá do Sul (www.jaraguadosul.
sc.gob.br). Aberto à comunidade e com

vagas limitadas, o evento está agendado
para a próxima sexta-feira, dia 12, das 8

às 12h e das 13h30 às 16h, no auditório

do Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul).

BRDE

Linhas de crédito
Amanhã, representantes do BRDE (Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul) estarão em Iaraguá do Sul, das 8h30
às llh30, para prestar aos associados da
.Acijs (Associação Empresarial de Iaraguá
do Sul) esclarecimentos sobre linhas de
financiamento destinadas ao fomento
de novos negócios ou para atividades já
existentes. Agendamento prévio deve ser
feito pelo telefone (47) 3275-7021 ou pelo
e-mail cra@acijs.com.br.

.

GESTÃO DE RISCO

Curso 'da Amvali'
em Schroeder
AAmvali (Associação dosMunicípios doVale
do Itapocu) através do Colegiado de Defesa
Civil, realiza o "Curso BaseAdministrativa

para Gestão de Risco - BAGER", de 15

a 19 deste mês, em Schroeder. O curso

objetiva dar aos responsáveis pela
Defesa Civil bases para planejamento
e a gestão de riscos, ensinado como
proéeder administrativamente em caso de
desastres. Inscrições devem ser realizadas até
o dia I 1 (quinta-feira) no telefone (47) 3370-
7933 ou e-mail defesacivil@amvali.org.br.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PONTO DE VISTA
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Qnovo plano de política indus
trial apresentado na semana

passada pelo governo federal foi,
segundo o ministro de Desenvol

vimento, Indústria e Comércio Ex

terior, Fernando Pimentel, "uma
re�posta contemporânea de polí
tica de desenvolvimento produti
vo" ', Estas palavras encerram um

conteúdo simbólico extraordiná

rio, porque representam o epitáfio
definitivo do modelo econômico
neoliberal nas nossas terras nati
vas. O lema do Plano BrasilMaior:
"inovar para competir, competir
para crescer", condensa o ressur

gimento de um projeto nacional
tantas vezes criminalizado pelos
ideólogos do monetarismo e do li
vre mercado. A retomada do cres

cimento e do investimento nestes

últimos anos não é consequência
apenas de um processo linear e -

histórico, e sim resultado de uma
constante batalha contra a com

petição desonesta e a desvaloriza

ção artificial do dólar, arma usada
recentemente pelos Estados Uni
dos de forma desleal.

O ministro foi enfático ao dizer

que o sucesso da industrialização,
distante -do que alguns teóricos li
berais pensam, não foi por causa

da "mão invisível do mercado", e

sim produto do esforço dos po
vos na construção de "modernos
Estados nacionais, com poder de
comando sobre seu território". Tal

capacidade permitirá ao Brasil
desenvolver uma série de estímu
los à competitividade da indústria
nacional, tais como a desoneração
de tributos e redução de impostos
sobre produtos industrializados,

_ sem necessidade de se sujeitar ao
monitoramento externo ou restri

ções econômicas, que tradicional
mente pesaram sobre a arrecada

ção necessária para investimentos
'

e geração de emprego.
Neste contexto, o Brasil come

ça a desbravar o caminho para um
novo salto da produtividade do

trabalho por meio da inovação tec

nológica. Por um lado, nosso país
possui a garantia de um mercado
interno em expansão, com vastos

recursos energéticos e grande capa>
cidade de compras públicas, além
de um formidável vigor empresarial
e força potencial de trabalho em

franco desenvolviniento.
__
E por outro, a proteção mais

importante que Brasil e os demais

países de América Latina conse

guiram nestes últimos anos foi

a emergente independência das
instituições financeiras tuteladas

por Washington, emblemática
mente caracterizada na oposição
à implantação da Área de' Livre

.

Comércio das Américas, sonho

corporativista dos Estados Unidos

para impor um mercado assimé
trico em seu próprio benefício.
A profunda crise' que aquele país
está vivendo, em parte é resulta
do de haver perdido a hegemonia
sobre os países pobres, usando
o FMI e o Banco Mundial como
forma de ganhar dinheiro fácil, à
custa de dívidas eternas e impa
gáveis. Quando a fonte seca a crise

chega de forma incontrolável.' O
FMI, cujo poder foi supremo nas

décadas de 80 e 90, em que Amé
rica Latina representava 80% da
totalidade dos empréstimos dessa

instituição, hoje não passa de 1%.
Pior ainda, em apenas três anos,
os empréstimos do FMI em todo o

mundo foram reduzidos de 81 bí
lhões de dólares para apenas 11,8
bilhões. Ambas instituições trans
formaram-se em párias globais. O·
sacrifício descomunal de América
Latina contra a extorsão dessa bu
rocracia transnacional, finalmente
rende seus frutos.

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°: 122/2011
• TIPO: MENOR PREÇO
POR ITEM·
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAR

SERViÇO EM CARÁTER
CONTINUADO DE REPOSiÇÃO
DE LAJOTAS, PAVER E
PARALELEPíPEDOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir
do dia 09/08/2011, das 8:00 h às
11 :30 e das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA:
23/08/2011 10:00 horas

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

poderão ser obtidos através do
telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser
Diretor Presidente
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DINÂMICA DA TRANSFORMAÇÃO
EM JARAGUÁ DO SUL

É uma vivência terapêutica lúdica, e ao mesmo tempo muito

profunda, de autoconhecimento e transformação nos níveis
físico, emocional, mental e espiritual. Escolha uma questão que
você quer transformar na sua vida. Pode ser mudar um hábito,
uma questão pessoal, profissional ou de relacionamento. Com
a Dinâmica 'de Transformação, você pode descobrir e ativar re
cursos internos para remover da sua vida bloqueios emocio
nais, idéias limitantes e comportamentos indesejáveis e repeti
tivos, abrindo-se para novas perspectivas e possibilidades de
viver com sucesso e felicidade.
Data: 20 e 21/08/2011 - Horário: 09:00 hrs ás 18:30
Contato: vera.diehl@hotmail.com - 479973-9927

REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Municípío e Comarca de Guaramirim - CHRISTA INGEHILLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n= 1918,Telefone: (47) 3373-0404Horário de Funcionamento: 08h30 às 12h e 13h30 às 18h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados,
ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou.pagar no tríduo legal (3 dias úteis),
alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de,
em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s)
pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou

inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora daCircunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque
ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts.

995,997 c/c 1023, todosdo CNCGJ.

Protocolo: 19332 Sacado: ADILSON OECHSLERCPF: 907.552.949-04 Cedente:VALERIO DERETTI CPF: 291.275.139-
04 Número doTítulo: 001 Espécie: NotaPromissóriaApresentante:VALERIODERETTIDataVencimento: 19/04/2010
Valor: 2.700,00 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19571 Sacado: ANA MARIA GUNS GONZATTI ME CNPJ: 09.120.532/0001-37 Cedente: GUABIFIOS PRO
DUTOS TEXTEIS LTDA CNPJ: 06.925.672/0001-94 Número do Título: 022942-02 Espécie: Duplicata de Venda Mer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 29/07/2011
Valor: 1.617,07 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 18994 Sacado: ARMINDO MULLER CPF: 620.864.809-20 Cedente: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
CNPJ: 01.181.521/0001-55 Número do Título: 1468 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO BRADESCO SA DataVencimento: 12/07/2011 Valor: 340,00 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19422 Sacado: BATIMENTO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDAME CNPJ: 06.317.578/0001-52 Cedente:
SIIMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título: 46064'002 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por In
dicaçãoApresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIRIM DataVencimento: 25/07/2011 Valor: 390,00
Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Bdital: R$ 15,00

Protocolo: 19355 Sacado: COMERCIAL CANNON CNPJ: 12.842.609/0001-97 Cedente: COMERCIAL E DISTRIB AV
LTDA CNPJ: 11.589.339/0001·91 Número do Título: 1000004655 Espécie.Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: lTAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 24/06/2011 Valor: 237,91 Liquidação após a intimação: R$
10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19623 Sacado: FLAVIA JOANA HAMMES CNPJ: 10.954.821/0001-10'Cedente: BANCO ABC BRASIL SA
CNPJ: 28.195.667/0001-06 Número do Título: 894/1 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por IndicaçãoApresentan
te: ITAU UNIBANCO S.A DataVencimento: 31/07/2011 Valor: 511,75 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condu
ção: R$ 5,00, Diligência: R$ 21,70; Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19570 Sacado: GERALDO JUNKES CPF: 674.901.239-68 Cedente: AGROPECUARIAGIRASSOL ITDA EPP
CNPJ: 80.162.019/0001-73 Número do Título: 001248 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 31/07/2011 Valor: 1.248,00 Liquidação
após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 52,98, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
------------------------------------------------------------------_\._-------------------------------------------------------_.--------

Protocolo: 19399 Sacado: GILMAR TUDO GIMENEZ CPF: 040.716.759-50 Cedente: METALURGICA A M LTDA ME
CNPJ: 85.141.026/0001-02 Número do Título: 6140/10 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresen
tante: BANCO DO BRASILSA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 20/07/2011 Valor: 205,00 Liquidação após
a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19464 Sacado: IDEZIO KASULKE CNPJ: 11.552.027/0001-03 Cedente: SEGMIL DISTR.DE EQUIPS DE SE

GURANÇA ELETRO-ELETRCNPJ: 03.658.187/0001-03 Número doTítulo: X005963AEspécie: Duplicata deVendaMer
cantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 22/07/2011
Valor: 449,02 Liquidação após a intimação: R$10,85, Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19461 Sacado: INDUSTRIA DE ESQUADRIAS RANGHETTI LTDA ME CNPJ: 95.855.672/0001-95 Cedente:
W BREITKOPF COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ: 82.636.754/0001-05 Número do Título: 000011866 Espécie: .

Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data
Vencimento: 28/07/2011 Valor: 204,82 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 77,43, Diligência: R$
33,30, Edital: R$ 15,00
---�-------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------------------------

. .

Protocolo: 19462 Sacado: JEREMIAS RAMOS CPF: 618.125.879-53 Cedente: COOPERATNAREGIONALAGROPECU
ARIAVALE DO ITAJAI CNPJ: 85.789.782/0001-42 Número do Título: 00302701 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil
por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM DataVencimento: 24/07/2011 Valor:
512,40 Liquidação após a intimação: R$1O,85, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00

Protocolo: 19181 Sacado: LUIZ CARLOS MANNES ME CNPJ: 04.271.985/0001-40 Cedente: ESCRITORIO CONTABIL
MARLlAN LTDA CNPJ: 84.436.096/0001-25 Número do Título: 85717 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indi
cação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento: 10/07/2011 Valor: 543,01 Liquidação após a

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

Protocolo: 19518 Sacado: MARCIA TOREZANI CPF: 056.859.949-74 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME CNPJ:
05.338.614/0001-00 Número do Título: 04 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU
UNIBANCO S.A Data Vehcimento: 20/07/2011 Valor: 258,41 Liquidação após a intimação: R$ 10,85; Condução: R$
24,14, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$15,00 .

Protocolo: 19558 Sacado: MULTSOY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 02.854.839/0001-12
Cedente: CIZESKI INCORPORADORAADM. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ: 79.251.534/0001-
40 Número do Título: 3056 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL Data Vencimento: 21107/2011 Valor: 636,40 Liquidação após a intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R� 33,30, Edital: R$ 15,00 .

Protocolo: 19442 Sacado: NETO IMPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ:
07.034.463/0001-13 Cedente: SALLO CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ: 01.968.595/0002-17 Nú
mero do Título: 01252403 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento; 26/07/2011 Valor: 767,72 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 32,99, Diligência; R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19536 Sacado: REGIANE RAQUEL MILLNITZ CPF: 055.762.189-57 Cedente: ULEANDRO MACHADO ME
CNPJ: 05.338.611{0001-00 Núm�ro do Título: 123 Espécie: Duplicata deyen�aMercllI_ltil_por l?dicação Apresentan_te:
HAU UNIBANCO SADataVencimento: 15/07/2011 Valor: 265,00 Liquidação após a mtírnação: R$ 10,85, Conduçao:
R$ 51,64, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19318 Sacado: ROGÉRIO BESEN CPF: 027.330.669-35 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ:
01.149.953/0001-89 Número do Título: 750094027 Espécie: Cédula de Crédito Bancário A'flresentante: AYRES E FARIA
ADVOGADOS ASSOCIADOS Data Vencimento: 09/07/2010 Valor: 9.462,71 Liquidação após a intimação: R$ 10,85,
Condução: R$ 44,10, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 19511 Sacado: ZAPP CELULARES LTDA- ME CNPJ: 73.557.357/0001-49 Cedente:VALOREMILLE FOMEN
TO MERCANTIL LTDA CNPJ: 13.032.526/0001-03 Número do Título: 713B Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por
Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO S.A. Data Vencimento: 25/07/2011 Valor: 3.146,66 Liquidação após a

intimação: R$ 10,85, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 33,30, Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 09 de agosto de 2011.

CHRlSTAINGE fULLEWAGNER, Interventora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Contrapólio
esarampo:
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vacmaçao
Campanhas de imunização começaram
'lentas devido à chuva de ontem. No

sábado, acontece o dia D nos postos

JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Acampanha nacional de va

cinação contra o sarampo,
para crianças de um a sete anos,

teve um início lento namanhã de
ontem em Iaraguá do Sul. Com a

chuva no período matutino, hou
ve certa relutância dos pais em le-

.

var os filhos para receber a dose,
afirma o diretor deVigilância em

Saúde, Walter Clavera. "Sabemos

que fica um pouco difícil com
essa chuva, mas esperamos que
o ritmo aumente ao longo do dia
e da semana", comentou.

Além da campanha de vaci

nação contra o sarampo, ontem

começou' a segunda etapa da

campanha nacional de vacina-

ção conta a paralisia infantil. To
das as crianças entre zero e cin

co anos, independente de terem
recebido a primeira dose, devem
receber a gotinha até o dia 26

deste mês.
Assim como com a vacina do

sarampo, este sábado será tam

bém o "dia D" da vacina con

tra' a pólio. Todos os postos de
saúde estarão abertos das 8h às
17h sem fechar para o almoço.
A meta do município é vacinar
11.660 crianças contra o saram

po e mais de nove mil contra a

pólio, segundo as estimativas do
Ministério da Saúde. É obrigató
ria a apresentação da carteirinha
de vacinação, pois sem o docu
menta os menores não podem
receber as doses. "Além disso, es
tamos verificando se as vacinas.
estão em dia, e agendando ou

aplicando no dia as que estive
rem faltando", diz Clavera.

A analista Luciana Borges
aproveitou a segunda-feira pela
manhã para, além da dose da

gotinha, por em dia as outras va

cinas dos filhos Rafael, de dois

meses, e Gustavo, de cinco anos.

Enquanto o mais velho recebeu a

injeção contra o sarampo, Rafael
levou a bateria de doses contra a

pólio, o rotavirus, pneumonia, e

a vacina tetravalente, contra co

queluche, tétano, difteria e hepa
tite B. "Dá dó escutar o chorinho
deles ao levar a injeção, mas é

importante, é para o bem deles",
comenta a mãe.

A dona de casa Tatiane Fortu

nato dos Santos também levou
.a filha, Samantha Lauren Bruch,
de um ano e quatro meses', para
receber a gotinha contra a-pólio
e a injeção contra o sarampo.
"Eu sempre mantenho todas as

vacinas em dia, ela resiste um

pouquinho à agulha, mas é para
o bem dela", afirmou.

"É extremamente importante
a imunização, pois o sarampo vol
tou a circular na Europa e no Mé

xico, enquanto a pólio ressurgiu
naÀsia, devido a baixos índices de

vacinação", ressalta Clavera�' . I

,.'1'>
.'I,'i

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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O pequeno Rafael Borges, de dois meses, foi vacinado namanhã de ontem

Estudantes de psicologia
debatem formas de atuação

Começou ontem a 2a Jorna
da de Psicologia, evento ideali
zado pelos alunos do curso de

Psicologia do grupo Uníassel

vi/Fameg. "A programação visa

,debater o papel científico e so-

cial do psicólogo", explica a co

ordenadora do curso, Virginia
Azevedo Reis Sachetti. Durante
toda a semana, a programação
ocorre no campus da institui

ção' a partir das 18h45. A parti
cipação tem um custo de R$ 15.

Nas noites de quarta, quinta e

sexta-feira, o programa é voltado
diretamenteàs diferentes formas
de atuação do profissional em
psicologia. Na quarta-feira, as

palestras vão tratar da atuação
do psicólogo em casos de catás
trofes e desastres naturais - o

debate contará com a presença
do secretário da Defesa Civil de

Jaraguá, Jair Alquini. Na quinta
feira, o tema será o psicólogo no

sistema prisional, enquanto na

sexta-feira, o foco será a atuação
nas' organizações de trabalho.

Pcuneg promove seminário voltado a
�dantes de psicologia nesta semana

de atendimento e os

voluntários aprovados
'

I

3év.erã0 retirar uma
"

amostra de'sangue, "Essas
amostras vão ser arquivadas

I' np I�adastro de doadores, I

até que se encontre um
;

receptor compatível",
explicaVirgínia.
Para se tornar um doador,
é preciso ter entre 18 e 55

anos, e não apresentar
problemas de saúde. Se
encontrado um receptor, o
voluntário será consultado
sobre a possibilidade da

doação. "O procedimento é

pouco invasivo e a medula
se recupera por completo
em apenas 15 dias", finaliza
a coordenadora do Curso.
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Sesí inaugura décima policlínica
Trabalhadores
das indústrias de

[araquá do Sul terão
atendimento médico
e odontológico a

. preços populares

JARAGUÁ DO SUL

LQRENA TRINDADE

Jaraguá do'Sul é a décima cida
de do Estado a receber a Sesi

Clínica. O espaço, inaugurado na

noite de ontem, atenderá com

clínica geral, além de diversas es

pecialidades como ginecologia
e pediatria. Para 2012, os planos
são ampliar os atendimentos
buscando profissionais de oftal

mologia, cardiologia, ortopedia,
endocrinologia e psiquiatria.

Os trabalhadores da indús-
,

tria também terão acesso a

tratamento odontológico. De
acordo com o gerente regional
do Sesi, Jefferson Galdino, o

novo prédio com '2.638 metros

quadrados de área construída

abrigará 12 consultórios mé
dicos e quatro odontológicos.
"O objetivo inicial é atender ao
trabalhador e família em suas

primeiras necessidades", res

salta Galdino. Segundo ele, as

consultas custam até 75% me:
nos do que é comumente co- .

brado. "Como muitos trabalha
dores não têm plano de saúde,
a policlínica acaba sendo mais
uma opção", comenta. Além
dos atendimentos médicos e

odontológicos, a clínica con

tará com um programa de es

tudos de atividades físicas e

grupos de vida saudável, todos
voltados aos problemas mais
comuns entre os industriários.
Durval Marcatto, presidente da

Acijs (Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul), acredita que,
com a instalação da policlínica,
o trabalhador passa a contar

com um equipamento novo e

moderno: "O Sesi poderá ofe
recer um atendimento amplo e ,

de qualidade, mais preocupado
com ,as patologias ligadas ao

trabalho", finalizou.

EDUARDO MONTECINO

Solenidade contou com a presença de liderançasmunicipais e estaduais

BIBLIOTECA
Fiesc tem plan"s para J�raguá '.

"Apoliclíníca é uma obra grande e aguardada Indústrias de Santa Catarína).A obra custou R$
principalmente por Iaraguá do Sul ser um '

,

5 milhões. Em setembro, o Sesi deve inaugurar
importante pólo industrial", afirmou Alcantaro uma biblioteca que será aberta ao público
Corrêa, presidente da Fiesc (Federação das dentro das dependências da empresaWeg.

Após quatromeses,Caminhão
doPeixe iniciaatividades

Parado desde sua entrega,
em maio, o Caminhão Feira do

Peixe, começa a funcionar. A

partir de hoje, os consumido
res poderão encontrar o pes
cado com preço mais acessível.
A princípio, o veículo estará às

terças- feiras na feira do Botafo

go, na Barra do Rio do Cerro, e

às quintas na feira do Parque de

Eventos, na Barra do Rio Molha,
com início da comercialização

. às 4h da manhã.

Segundo o secretário muni

cipal do. Desenvolvimento. Ru
ral e Agricultura, André Cleber
de Melo, este primeiro momen

to será de testes e 'a ampliação
para outros bairros vai depen
der da resposta do consumidor.
O caminhão foi entregue pela
ex-ministra da Pesca, Ideli Sal
vatti, ao prefeito em exercício
Irineu Pasold em maio deste

ano, . mas em função da neces-

sidade do alvará de licença não

havia iniciado suas atividades.
Cedido pelo governo federal ao

município, o veículo, que tem :

capacidade para
.

armazenar

3,5 toneladas, está emprestado
para a AJA (Associação Iara
guaense de Aquicultores), res

ponsável pela produção e pelas
vendas. Eno Mathias, presiden
te da associação, explica que o

caminhão
.

será abastecido às

segundas- feiras com 800. qui
los de um único tipo de peixe, a
Tilápia. Caso haja necessidade,
nas quintas-feiras haverá novo

abastecimento.
Provenientes de lagoas, os

pescados serão fornecidos por
25 associados da AJA. "Desde a

vinda do caminhão a popula
ção estava cobrando. Espera-

. mos que o consumidor faça' sua
parte e compre os peixes", fina
liza Mathias. Ori�QS de lagoas, os pescados sercjo fomeciclos por 25 associados da AJA
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Xoxo retorna a [araguá do Sul
Depois de ficar
mais de um ano

fora, o ala volta
para disputar o
Estadual e a Liga
Nacional de 2012

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Ofutsal jaraguaense parece es

tar voltando ao caminho da
vitória e as boas notícias continu
am na ADJ. Depois da vitória por
3 a O no último sábado sobre Capi-
'vari de Baixo, tem novidade forade
quadra. O presidente da Associa

ção dos Amigos do Esporte Ama
dor, Carione Pavanello, confirmou
ontem o retorno do ala Xoxo, que
jogou de 2002 a 2009 na extinta

equipe, Malwee, em Jaraguá do
, Sul, pela qual conquistou 27 títu

los, incluindo três Ligas Nacionais
e cinco Estaduais.

REFORÇO lltIetagarante quevoltou com objetivo de buscarmais títulos para Jaraguá doSul

O atleta está com 37 anos e

estava disputando a Liga Nacio
nal pela Assoeva, do Rio Gran
de do Sul. "Voltar a Jaraguá é

uma alegria muito grande, co
nheci muita gente e me adap
tei bem à cidade", disse Xoxo.
Para o jogador, retornar e par-

Juventusco

,

,

gelo tft:UJ!od.
'. ouatc>!

Catarínef '. Jogando em Ioínvillé, rio
Estádio Emestão, osMolequinhos foram
derrotados por 2 a O pelo Caxias. Para
levantar a taça, o Tricolor precisa vencer .

o time de Ioinville por dois oumais gols
de diferença na partida de volta,marcada
para O B�óxim0sábado, às IS!}, nq Bstádio
JoãoMaIcatto. Osjogadores do Juventus
precisamquebrar a marca de ainda não
terem vencido o Caxias neste Estadual.
Foram duas derrotas e ur.n empate.

FUTSAL

Equipe sub�17
I

passa invicta'
Com as duas últimas vitórias,' a equipe
de futsal sub-17 masculina terminou a

terceira fase da competição invicta, com a

campanha de 1,1 vitórias em 11 jogos. Na
noite daúltima sexta-feira, os jaraguaenses
venceram São Bento do Sul por 8 a O. A

equipe voltou a jogar no sábado e goleou
Lages por 9 a 2. O destaque dos dois

jogos foi Felipe, que marcou nove gols e

confirmou de vez a condição de artilheíro
da competição, com 45 gols. A tabela da

quarta fase ainda não foi divulgada pela
Federação Catarinense.

BASQUETE

Feminino :vence

e continua invicto
A equipe Jangada/O Correio do Povo/
FME de basquete feminino sub-16
venceu mais duas partidas no último
fim de semana e permanece invicta no
returno do Campeonato Catarinense. Na
sexta - feira" as adversárias eram de São

José e o placar um surpreendente 100

a 31. Já no sábado, foi a Vez de derrotar
Criciúma por 76 a 46. Com a realização
dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina,
o Estadual dá um tempo e as jaraguaenses
voltam a atuar no dia 4 de setembro,
fora de casa, contra Rio do Sul.

ticipar de um projeto novo "é
uma animação a mais, um de
safio novo", já que a intenção é
voltar a conquistar títulos e res-

gatar o futsal na cidade.
Mais jovem, com 19 anos, o

pivô Lucas, que estava no time

carioca do Vasco da Gama, tam
bém foi contratado pela ADI.
Para o treinador RenatoVieira, a
vinda dos dois atletas é impor
tante para o time. "Xoxo é um

jogador experiente e já foi ídolo

aqui, pode ajudar muito", co

mentou o técnico.
Mas as novidades não param

por aí. Os, torcedores que estão

com saudade de assistir aos jo
gos da Liga Nacional, podem se

preparar para 2012. De acordo
com Pavanello, a ADJ disputará
a competição no próximo ano.

"É certo que vamos participar"
'

nem que seja amarrado", brin
cou o dirigente. Mas o discurso é

cauteloso e não prevê títulos logo
no começo. "Vamos começar aos

poucos, para buscar patrocínio.
Com esse pessoal que contrata-

.

mos, queremos resgatar a cre-"
dibilidade do futsal na cidade e

brigar de igual para igual no Ca

tarinense", declarou Pavanello.

por 1 a O para o Cruz de Malta e

permanece na lanterna.
O João Pessoa passou o Néki

também na artilharia. Agora os

dois artilheiros da competição
são Pinheiro eWagner, com qua
tro gols cada. Depois vem Léka,
do time de Schroeder, e'Garuva,
do Flamengo, com três gols.

Na próxima rodada, João Pes

soa e Flamengo se enfrentam

brigando pela liderança. No ou

tro confronto, Vitória e Botafogo
fazem o famoso jogo dos deses

perados, já que ainda não pontu
aram no campeonato

EDUARDO MONTECINO

Disputa'pela liderança da
Primeirona fica acirrada

Depois da rodada do último
fim de semana, a classificação da
Primeirona de Iaraguá do Sul ficou
embolada. Com um empate em 3

"

a 3 com o JJ Bordados, no Estádio
Guilherme Tribess, o João Pessoa foi
a oito pontos e se manteve na lide:
rança, mas agora seguido de perto
porFlamengo e Cruz deMalta, que
estão com sete pontos cada.

O Néki, que estava invicto
na competição e vinha de duas
vitórias consecutivas, amargou
sua primeira derrota, de goleada
por 4 a 1 para o Flamengo. Já no
Eurico Duwe, o Botafogo perdeu

Empate com n Bordados· manteve equipe
do João Pessoa na ponta da competição
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Brasileiros de olho
J

em título inédito
o único clube do Brasil a vencer a

competição continental foi o Inter

AGÊNCIA FOLHAPRESS

,
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Novo líder do ,Brasileiro, o

Flamengo retomou ontem

os treinos após a vitória de 1 a O
sobre o Coritiba, sábado, no Rio.
O time se prepara para estrear na

Copa Sul-Americana amanhã,
contra o Atlético-PR, em casa.

Os jogadores que participaram
da vitória de sábado tiveram folga
ontem e hoje fizeram apenas trei
nos' de recuperação física no CT
deVargem Grande. Hoje, o técnico
Vanderlei Luxemburgo comanda
rá um coletivo com todo o elenco

para definir o time que enfrenta-

rá o Atlético-PR pela competição
continental. O treinador ainda não
confirma, mas deve escalar uma
equipe mista no jogo de ida do
mata-mata contra o vice-lanterna
do Brasileiro.

"Tivemos uma sequência de

jogos importantes contra times

grandes em que você tem um

desgaste físico muito grande",
afirmou Luxemburgo após o últi
mo duelo pelo Brasileiro.

Outro clube brasileiro que
vai disputar a competição é o

Palmeiras. O técnico Luiz Felipe
Scolari não poderá contar com o

meia-atacante Valdivia no duelo
contra o Vasco, na quinta-feira,

no Rio de Janeiro, pela Copa Sul
Americana. O jogador foi con
vocado para defender a seleção
chilena no amistoso contra a

França, amanhã, emMontpellier.
Além de Valdivia, Scolari ain

da não definiu se o goleiro Mar
cos vai participar da partida..O
treinador palmeirense estuda a

possibilidade de pouparo golei
ro para o jogo de domingo, pelo
Campeonato Brasileiro, nova

mente contra o Vasco.
"O Marcos vai jogar um dos

dois e ainda vamos conversar so
bre isso. Já o Henrique teve uma

grande atuação, estava mais sol

to, mas ainda vamos aguardar a
reação dele", declarou Scolari.

Por outro lado,' Felipão pode
rá contar com os retornos do ata

cante Luan e do zagueiro Thiago
Heleno.

15 15, 4 3 8 20127 -7 33
{ .

14 3
,

15° Grêmio 15 6 5 14 17 -3 36

f 16° Santos 14 12 4 2 6 16 20 -4 39

T lr Atlético-GO 13 15 3 I!- 8 13 19 -6 29

T 18° Avaí 13 1513 4 8 18 31 -1329

T 19° Atlético-PR 12 151 3 3 9 13 22 -9 27

T 20° América-MG 11 1$ 2 5 8 16 28 -1224
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�ratê deGuaramirim conquista oitomedalhas
Os Karatecas da escolinhaMu

nicipal de Guaramirim conquista
ram oito medalhas no III Campeo
nato Panamericano de Karatê, em
São Paulo. A competição aconte

ceu entre os dias 3 e 7 deste mês.
Os medalhistas foram: Mayki

W. Roberti (ouro no Kata), Layane
Marra Soette (bronze no Kata e

Kumitê), Amanda da Silva (prata
no Kata eKumitê), José Eduardo
Pereira (prata no Kata), Wagner

í
J

Lincon (prata no Kumitê), Lucas
Bagattoli (bronze no Kumitê).

O professor da escalinha de
Karatê de Guaramirim, Abílio Iú- '

lia da Costa, ficou satisfeito com

o resultado já que haviaa expec
tativa de voltar para a cidade com
cinco medalhas. "Sempre traço
objetivos de resultados em qual
quer competição, para esta tracei
cinco medalhas e conquistamos
oito e isso mostra que nossos

atletas, em função de seus esfor

ços e dedicação nos treinamen

tos, estão sempre se superando.
Porque quando se treina e se dá a

oportunidade o resultado apare
ce", afirmou o professor.

As próximas competições se

rão estaduais, promovidas pela
Federação de Karatê, Ioguinhos
Abertos, Olesc da Fesporte e o

Campeonato Brasileiro em For

taleza, em novembro.

DIVULGAÇÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A.

CLASSIFICAÇÃO 15" RODADA; S/8
Flamengo 1 x O Coritiba
Palmeiras O x O Grêmio'
Atlético-MG 1 x 2 Rgueirense

15" RODADA - 7/8 .

Internacional3 x 2 Cruzeiro
Santos 1 x O Ceará
Atlético-PR 1 x 1 Corinthians
América-MG 3 x O Fluminense
Botafogo 4 x O Vasco
Avaí 1 x 2 São Paulo -

Bahia 2 x iAtlético-GO

1S" RODADA -13/8
18h30 - São Paulo x Atlético-PR
18h30 - Atlético-GO x Santos
18h30 - Cruzeiro x Avaí
21h - Botafogo x América-MG

1S"RODADA-14/8/2011
16h - Corinthians x Ceará
16h - Vasco x Palmeiras
16h - Figueirense x Flamengo
16h - Coritiba x Atlético-MG
18h30 - Grêmio x Fluminense
18h30 - Bahia x Intemacional

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

$
CLASSIFICAÇÃO 15aRODADA-02/8

,

'P11 J i ViE SGiA
Portuguesa 2 x O Criciúma

'\
, ,i Coi. Times P D GP GC Guarani 1 x O São Caetano

1$ ld 3
i

/.Â. 1° Portuguesa 33 2 35 13 22173 Bragantino_3 x O Duque de Caxias

.Â. 2° Ponte Preta 29 15[ 9i2 4 27 17 10i64 15aRODADA-05/8

.Â. 3° Náutico 14 15 11 5 !62 Náutico 1 x O ASA
26 7 2 16 Paraná Clube 1 x 3 Grêmio Barueri

.Â. 4° Paraná Clube 24 1$ 7 13 5 21 17 4 153 15" RODADA - OS/8
5° Criciúma 23 15 6 I� 4 13 12 1 151 Goiás 1 x 1 Vila Nova-GO

6°ABC 23 1$ 5 18 2 23 18 5 151 Americana O x 2 Ponte Preta

JOGoiás 22 15 7il 7 22 23 -1 A9
Salgueiro O x 2 Vitória
Boa 3 x O Sport

8° Boa 22 15 614 5 14 11 3 149 ABC 1 x 11casa
.\

21 15; 6 i3 6 15 18 -3 i47 1S" RODADA - 09/89° Americana

10° ASA 21. 15 6 13 6 20 25 -5 147 21h - São Caetano x Goiás

11° Vitória 20 1� 6 ;2 7 16 18 -2 144 21h - Vila Nova-GO x Duque de Caxias

15
i 16aRODADA-12/8

12° Grêmio Barueri 20 6 :2 7 16 19 -3 144 21h - -ASA'x Boa

131Sport 20 14 �!� 4 19 17 2 148 21h -Icasa x Guarani

14° Vila Nova-GO 19 1� 6 14 12 2 142 21h - Vitória x Americana

15 Guarani 18 15 513 7 20 19 1 40
16" RODADA - 13/8
16h20 - Ponte Preta xCriciúma

16° Bragantino 18 15 513 7 20 25 -5 40 16h20 - Bragantino x Salgueiro
T 17° Icasa 17 15 4!5 6 16 19 -3 38 16h20 - Sport x Portuguesa

T 18° São Caetano 16 151 3,7 5 19 23 -4 36 16h20 - Grêmio Barueri x Náutico
21h - Paraná Clube x ABC

T '19° Salgueiro 13 15[ 3 i4 8 11 18 -7 29

T 20° Duque de Caxias 4 1� 014 11 13 35 -229 TRebaixados para Série C
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Colisão entre caminhão e trem
Batida ocorreu no

domingo à noite,
na BR-413. Trânsito
ficou parado ontem

.

e deve ser liberado
na manhã de hoje

GU.ARAMIRIM

BRUNA BORGHETI

guem
saiu de Jaraguá do Sul

em direção a Joinville pela
R avia doArroz (SC-413) ontem
precisou desviar o caminho por
dentro de Guaramirim. Às 23h25
de domingo, uma carreta colidiu
com um trem na passagem do
trilho que cruza a rodovia, dei
xando o motorista do caminhão
em estado grave.

A colisão causou o descar
rilamento de três vagões. A ca

bine do motorista, segundo os

Bombeiros Voluntários, teria
sido arrancada do chassi da car

reta e parou em posição paralela
ao trem. O motorista do cami

nhão, Santinor Vieira Iacorskí,
38 anos, teve suspeita de fratura

do local. Segundo o comandante

Laury Carlos Leite; todos foram
atraídos pelo grande estrondo
causado pela colisão. "O moto

rista ficou preso nas ferragens,
em um espaço muito pequeno.
Foi um milagre ele ter consegui
do sair", afirma o comandante.

em membros inferiores além de
várias escoriações pelo corpo.
Na manhã de ontem, passou por
uma' cirurgia e foi encaminhado
à UTI (Unidade de Tratamento

Intensivo) para observação.
Os Bombeiros Voluntários

foram chamados por moradores

0- resgate, que começou apenas
cinco minutos após a colisão,
durou cerca de 1h30 e foi difi
cultado porque um vagão estava

quase tombando sobre a cabine.
Funcionários da empresaALL

(América Latiria Logística), à qual
pertence o trem, estiveram no 10-

cal durante todo o dia de ontem

para recolocar os trilhos, retirar
as locomotivas descarriladas e

com os equipamentos necessá
rios para retirar o combustível
do local. Pelo menos quatro mil.
litros de óleo lubrificante teriam
vazado após a colisão. Segundo
os funcionários da ALL, o trânsi
to poderia ser liberado até a noite
de ontem - mas a garantia era de
fluxo normal apenas para a ma

nhã de hoje.

Mais leridos

A BR-413 foi movimentada
durante todo o fim de semana.

No sábado, dois carros colidiram
entre Guaramirim e Joinville,
deixando todos os oito passagei
ros - incluindo uma criança de
cinco anos e outra de onze - feri
dos. Durante a colisão, um carro

foi jogado para fora da pista e o

outro, atravessado na via, deixou
o trânsito lento por cerca de 30
minutos. Segundo os Bombeiros
Voluntários de Guaramirim, a

suspeita é de que a batida tenha
sido causada por uma ultrapas
sagem malsucedida.

TRÂNSITO

Fim de semana com

casos de embriaguez·
Ao longo deste final de semana, a Polícia
Militar de Jaraguá do Sul registrou cinco
acidentes relacionados ao consumo de
bebidas alcoólicas, e o departamento de
trânsito autuou 13 motoristas que estavam

embriagados ao volante. Onze carteiras
de habilitação foram recolhidas - dois dos
condutores autuados, além de alcoolizados,
não possuíam carteira de habilitação.
Na manhã de sábado, a condutora de um
Golf foi detida após colidir na traseira de
um Renault Logan, com placa de Schroeder.
Nenhum dos envolvidos ficou ferido. Na
tarde do mesmo dia, um Prisma bateu
contra um poste de luz em Schroeder.
Durante a noite, um Gol de Jaraguá do Sul
colidiu duas vezes contra outro Gol, de
Guaramirim, e contra umHyundai Tucson,
de Iaragua, O condutor do Gol estava
alcoolizado e não tinha habilitação.
Namadrugada do domingo, o condutor de
umMonza, do município deVacaria (RS), saiu
da pista e atropelou um casal- que sofreu
ferimentos generalizados - na rua Prefeito
José Bauet Durante a noite, um GM Omega
atingiu umamotocicleta na ruaMarechal
Castelo Branco, em Schroeder. O condutor
estava alcoolizado e foi preso em flagrante.
O motoqueiro teve ferimentos graves e foi
encaminhado ao Pronto Socorro.

TIRO

Rapaz atinge
, .

proprla perna
Ao tentar intimidar o

companheiro da ex-mulher,
um homem de 27 anos

atingiu a própria perna no
momento em que tirava
um revólver da bolsa que
usava na cintura. O fato foi

registrado por volta da 20h
de domingo, na ruaAnton
Frerich, no bairroVila Rau.
Segundo testemunhas,
houve uma discussão em
via pública entre o condutor .

de um Ford Fiesta e um

motociclista. Durante a

confusão, o motoqueiro
.

puxou uma arma e acabou
se ferindo.
Policiais localizaram
o motoqueiro nas

redondezas, enquanto
tentava fugir do local.
Ele confessou que queria
apenas amedrontar o

companheiro da ex

mulher. Após receber
atendimento médico, o
homem foi preso por porte
ilegal de arma e disparo de
arma de fogo.
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Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 09/08;2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.01·2012 (cat FBF2) a partir de R$ 31:990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle 1.61 2012 (cat EFA2) a partir de R$
56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e saldo �m 36 parcelas de R$ 799,00 na moda!idade COC com 30 dias de carência para pagamento da 1 a parcela, incluindo tarifas, custos e impostos
(IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CH) - calculado na data de 03/08/2011 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 crédito. O valor de composição do CH poderá sofrer alteração, 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 S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

I Faça revisões em seu veículo regularmente. I
U�JP Acumule até 11$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.

.

Capltll' e regiões metropolltanas : �OOl-4858 I Demais localIdades: 0800 722 4858. Ford Empresas: (11) 4174.3900
MORETTI Jaraguá do Sul- {47) 3274.2800

PEtA 'Ia VEZ,
·A MAIS OUVIDA.

'IBOPE
CONFIRMA:
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