
Delícias Fome de bola
Na hora do café da tarde,
principalmente nesses

dias frios, nadamelhor que
.

uma bela fatia de torta para
acompanhar. Aprenda a fazer

receitas especiais.

Felipe dos Santos, 17 anos,
alcançou a surpreendente

marca de 45 gols em
apenas 11 jogos pelo time

sub-17 de futsal.

MIX Página 21

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�s.:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

rnariso lsa.corn.br

DESDE 1919

LIXO A CÉU ABERTO EDUARDO MONTECINO

Assembleia investiga uso
de escutaspeloBabão
Diante da polêmica do uso de sistemas de escuta dentro das blica explicações sobre a legalidade e destinação dos equipa
viaturas da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, a Assembleia mentos. Uma das reclamações é que o sistema constrange os

Legislativa aprovou ontem um pedido de informação do policiais. O comandante Rogério Kumlehn defende as escu

deputado sargento Amauri Soares (PDT), solicitando ao tas e diz que depois de implantadas, em abril deste ano, as
Comando Geral da Polícia e à Secretaria de Segurança Pú- denúricias contra policiais caíram drasticamente. Página 6

EIn 12 meses,
.

preçodo álcool
aumentou 27% '

R$ 1,69 em agosto do ano

passado. Atualmente, o
combustível está sendo
comercializado a R$ 2,19
o litro, segundo aponta
pesquisa do Procon.Página 7

PREVE ,çÃO
É preciso
mais do
que uma

simples
faxina.

PATRICIA
MORAES

Página 5

Prefeitura e

vereadores
em desacordo

semanifestado a favor da

construção demais pontes
e viadutos nomunicípio,
ainda não houve acordo

quanto ao projeto que prevê
a construção de uma ponte
entre os bairrosVila Rau

,

e Amizade. Página 4
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Lourival Karsten

Congresso no Peru
o professor jaraguaense
MarcoAntonioMurara
ministrou a palestra I�

importância da tecnologia
na educação': abordando
a utilização das mídias
sociais, notebooks e acesso

móvel como ferramentas
para complementar os
processos de ensino e

aprendizagem, bem como

a condução dos trabalhos
em sala com a Geração Y.
Isto aconteceu durante o

VI Congresso Internacional
de Educación, no Peru,
com o tema Educación
Virtual e Calidad
Educativa, organizado
pela Universidad Cesar

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,6260 1,6275 flr2,35%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5300 1,6700 .-0,6%
DÓLAR PARALELO (EMR$) 1,5900 1.7300 iI/iJ!o%
EURO (EMR$) 2,2994 2,3016 "!/Ur0,7%

Ikarsten@netuno.com.br

Vallejo (www.ucvlima.edu.
pe) entre os últimos dias 5

-

e 7 de agosto. Pouco mais,
de 2.600 inscritos - apenas
mestrandos e doutorandos
-circularam pelo evento
onde havia também

palestrantes da Bélgica,
EUA, Espanha, Alemanha e,

claro, peruanos.

Cenário Brasil
Amesma Standard &Poor s que
rebaixou a nota dos EUA entende

que o cenário para o Brasil continua

positivo. É evidente que o país
possui reservas suficientes para
fazer frente à crise,mas também é
certo que haverá consequências.
A redução nas cotações das
commodities, por exemplo,
reduzirá o valor das exportações,
mas poderábaixar a inflação.

J�OTERIAS
DUPLASENA
SORTEIO N° 922
Primeiro sorteio

11 - 14 - 22 - 25 - 36 - 39

Segundo sorteio

14 - 15 - 18 - 26 - 28 - 46

QUINA
SORTEIO N° 2666

05 - 07 - 16 - 25 - 26

Passagem aérea
o aumento no número de

passageiros e a disputa entre
as empresas aéreas está

provocando a queda nos preços
das passagens que, segundo os

registros históricos da ANAC -

Agência Nacional de Aviação
Civil- estão 29% inferiores aos

de maio de 2002. Enquanto isto;
as empresas de ônibus penam
para manter o seu mercado.

hdIaqão chinesa
Se no Brasil o Banco Central
faz grandes esforços e não

consegue baixar a inflação, o
mesmo acontece na China onde
a inflação teima em crescer

e em julho ficou em 6,5% ao

ano. A crise provocada pelos
americanos poderá ser bastante
benéfica pará debelar o dragão
que, afinal, é o símbolo do país.

DIVULGAÇÃO

Ban do e mocinho
Depois da controvérsia em relação
ao rebaixamento da nota dos EUA,
aMoody's pousou democinho,
distribuindo a'O lnercado n'Ota eta

que justifica a decisão demanter
a nota máxima. Embora aponte
para uma certa debilidade, com
base na análise de todos os fatores,
considera que não existem riscos

que possam causarmaiores

desequilíbrios mais adiante.

Fed sob pressão
Depois de lutar bravamente para
reerguer a economia americana depois
da crise dos imóveis, o Banco Central dos
EUA enfrenta um novo grande desafio:
absorver as consequências da crise
dos pagamentos. O grande problema
é que praticamente todas as armas

convencionais o banco já utilizou e por
isto terá de recorrer a armas muito mais

poderosas e sua margem para erro ficou
extremamente pequena.

Tirolesa
Para quem gosta de emoções
fortes - além de investir na bolsa -

brevemente Balneário Camboriú
deverá oferecer uma atração
radical. Trata-se de uma tirolesa
com 730 metros de extensão que
deverá fazer a descida da Estação
MataAtlântica do bondinho aéreo
até a Estação Laranjeiras. Será
mais uma grande atração para o

nosso litoral que se firma cada
vez mais como um destino
turístico de qualidade.

Vila Nova
Colado ao centro, este bairro
era uma espécie de reservatório
de terrenos que estão sendo
utilizados para a expansão do
próprio centro. Como se trata de
uma área plana, com problemas
de enchente em uns poucos
pontos e com infraestrutura
implantada, rapidamente tornou
se a meca das construtoras que
não param de erguer prédios.

·Algodão
A indústria da confecção vive de olho nos preços do algodão em

pluma, que depois de subir para níveis nunca vistos, foram caindo

gradativamente até meados do mês passado quando ensaiaram

uma recuperação em função de compras por parte das fiações que
aproveitaram a baixa. Isto durou até o final da semana passada,
quando os preços começaram a cair novamente lia esteira das cotações
internacionais que sofreram com a crise de pagamentos dos EUA.
O provável é que brevemente os preços caiam mais um pouco e se

estabilizem em torno da média histórica.

Indo para ITMA
Quem vai engordar a delegação brasileira à ITMA que"acontece no final qe
setembro em Barcelona ,Es anhà;'T é p amigo Joãó .Rr�Ul-: daPrincorel-
"'Eéprese;tlt� çtj;ve'!:$.a,s! �m.I?:r�'S� 1.�Q�a� de eql:Íi

.

,�p.t,O'spaIa •.a infl"�
.

têxtil'. Tambémaproveitará ii i velho/mundo p' a visitar algumas emp sas

e fazer u� pouco de turismo. A ITMA reúne a cada quatro anos o que existe
de mais avançado em equipamentos para a área têxtil e diversos empresários e

executivos já confirmaram sua presença.

od,s
Depois de se ver na

obrigação de retalhar
suas operações no
Brasil por causa
da decisão do
Cade - Conselho
Administrativo de
Defesa Econômica - a

empresa retomou seus

planos de expansão no
exterior. Claro que o
mercado interno não vai
ser esquecido e também
merecerá muitos

esforços, IDas as marcas
Sadia e Perdigão já são
conhecidas em diversos

países e o câmbio ajuda
na hora de comprar
alguma empresa.
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Dia destes ouvi um médico
bem-humorado dizer uma ver

dade queme deixou a pensar. Antes
de dizer da verdade que ouvi desse

médico, pergunto a você sobre seu

prazo de validade. Você não tem a

mínima ideia de quando será esse

prazo fatal, prazo que todos traze

mos do berço, sejamos pobres ou

ricos. Aliás, a natureza foi sábia,
nossas diferenças são efêmeras so

bre a terra, só sobre a terra. Amorte

iguala a todos e iguala na eternida
de do nada... Cruzes, que horror!

Sim, claro, o médico. Ele disse

que quem se alimenta sem cui

dados, quem come de tudo, bem
provável é que morra mais cedo, o
prazo de validade da pessoa será

encurtado, mas a pessoa vai mor
rer feliz.

Foi essa afirmação jocosa, bem
humorada, que me fez pensar.Viver
bem, solto, sem muitas regras pode
fazer bem à mente, só à mente, no
mais será uma danação.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

E I
A mesa farta e sem regra nos

faz felizes, é verdade. E não há pra
zer que de longe chegue perto dos

prazeres da mesa. O comer bem,
o palitar os dentes, o arroto con

sequente, nada a isso se compa
ra, nada. Ah, mas o sexo ... O sexo

é o mais vil dos prazeres animais,
nada mais destruidor de felicida
des na vida que o sexo. Nada, nem
a comida sem regras.

Vim até aqui para dizer que
precisamos de muito pouco na

vida para sermos felizes. Ocorre

que vivemos numa sociedade es

túpida onde é preciso ter e ter e

cada vez mais. E o que vamos fa
zer com o ter muito? Nada, deixar
para os outros ...

Melhor é ser feliz, comer, be
ber, dançar, cantar, dar de ombros,
deitar, dormir e sonhar sonhos só

nossos, "aqueles sonhos ...
" Claro,

tudo com moderação. Fora disso,
diabo na vida tem nome: prazo de
validade ...

DO LEITOR

IDEB É TRANSPARÊNCIA 2

O nosso deputado estadual
Carlos Chiodini colocou no

jornal O Correio do Povo de ontem
sua preocupação com a qualidade
da educação pública em Santa Ca
tarina colocando um Projeto de

Lei, tornando pública e em lugar
da fácil visualização na própria es
cola a sua nota no IDEB.

Primeiramente a ideia não vai

ao encontro do pensamento do
colunista daVeja, Gustavo Ioschpe,
e sim a ideia é do próprio, mas isso
não tem amenor importância.

Percebe-se que nosso deputado
acompanha as matérias desde colu

nista, porém os problemas aborda
dos vão muito além da publicação
da nota do IDEB, ele sempre coloca,
além de outras coisas, a qualificação
e remuneração dos professores, o en
volvimento dos pais com a escola, as
condições físícas da escola, a direção
da escola, entremuitos outros.

O que se percebe também é

que nosso deputado extraiu a

sugestão do Gustavo Ioschpe de
mais fácil aplicação e implanta
ção, mas que é elogiável.

Porém nosso deputado, como

FALE CONOSCO

líder regional do PMDB, que admi
nistrou Santa Catarina por oito anos

e faz parte do atual governo estadual,
deve explicações à sociedade sobre
como ainda temos escolas estaduais

(Guaramirim não é uma exceção)
que são interditadas pela Vigilância
Sanitária por falta de condições de

uso, deve explicações pelos dois me
ses de greve dos professores, que na
prática não serão recuperadas, deve
explicáções sobre como em Santa
Catarina ainda temos professores da
rede estadual sem formação e com

saláriosmedíocres.
Eu poderia perguntar que pro

postas o deputado tem para estes

problemas, com certeza teria inúme

ras, porém como parte do governo
você tem responsabilidades sobres
os problemas e deve esclarecimen
tos. Deputado, apresente propostas
mais desafiadoras, porque publicar
a nota do IDEB nas escolas, embo
ra importante, é muito pouco, você

poderia seguir outras sugestões do
colunista daVeja.

Airton José Tasca,
empresário

LÍNGUA
Se disserem a você que você pode aprender

um idioma, o primeiro, o português, ou um se

gundo em pouco tempo, mande longe essa pes
soa. Estudar uma língua é "casar"com um estudo

para o resto da vida. Caso contrário, você ficará
na superfície, sabendo pouco e pensando saber
muito. Casamento para a vida toda, entendeste?

30ANOS
Nunca estive profissionalmente tão bem. E

exatamente no ano em que celebrá 30 anos de 'ta
tarinense" Escrevo para todo o Estado por muitos

jamais, falo para todo o Estado por várias rádios e

agora sou comentarista de televisão em dois Esta

dos, aqui e noSBrdoRio Grande.E vemaío terceiro

Estado, espere, pertinho daqui... Quem me deu essa

felicidade todaforam vocês, catarinenses amigos.

FELICIDADE
Quando alguém diz que quer ser feliz, que

precisa ser feliz, nunca o será. Felicidade é um
estado de viver e não de pensar. Não pensar em
serfeliz. É viver e ser.

_

CHARGE

ONTEM NAO TEVE FRANGO

MARRECO COM
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SISTEMA VIÁRIO

Sem acordo sobre PlanoDiretor
Projeto da ponte
entre Vila Rau e

Amizade centraliza
o desentendimento
entre Executivo e

Legislativo

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

D�A CONSTANTINO

Depois de uma hora de conver

sa, o secretário de Planejamen
to Urbano da Prefeitura, Aristides
Panstein, e os vereadores da Câma
ra de Jaraguá do Sul não entraram

em consenso sobre o projeto de lei

complementar que prevê um no.vo

Plano Diretor com 50 pontes e via
dutos para omunicípio até o ano de
2050. A reunião aconteceu ontem à
tarde em uma sala do Legislativo.

Com o convite do vereador José
Ozório de Ávila (DEM), o secretário
explicou as construções projetadas
no Plano Diretor para evitar pedi
dos de vistas no dia em que o pro
jeto for ao plenário. A votação está
prevista para terça-feira, dia 16, e o

projeto deve receber oito sufrágios
favoráveis para ser aprovado, pas
sando por duas sessões.

Apesar de todos os vereado
res terem se manifestado a favor
da construção de mais pontes e

viadutos para o município, a dis
cussão principal ficou centrada
no projeto que prevê a construção
de uma ponte entre os bairrosVila
Rau e Amizade. O vereador Jean
Leutprecht (PC do B) sugeriu reti
rar o projeto do plano global para
discutir a obra juntamente com

os moradores dessas localidades
- que se manifestaram contra a

construção da ponte na rua Anna
Muller Enke, naVila Rau. Eles são
a favor da obra na lateral do antigo
mercado Rau - local que já havia
sido definido em consenso com a

comunidade, em 2007.
No entanto, o secretário não ce

deu aos pedidos feitos pelos vere
adores, que agora terão de votar o

conjunto de obras com uma única
obra em desacordo. Ele disse que a

ponte será construída no local su

gerido pela Prefeitura porque não

é possível continuar a construção
da ponte em cima dos pilares já er
guidos em 2008, durante o gover
no deMoacir Bertoldi.

Ademar Possamai (DEM) e

Afonso Piazera (PR) concordaram
com a posição de Panstein. Já o ve
reador Justino da Luz (PT) solicitou
a realização de mais audiências pú
blicas para discutir os projetos. O se

cretário argumentou relembrando
o evento realizado pela Prefeitura
em junho passado, quando cerca de
20 pessoas participaram do debate.

Ponte do Rau

Com as enchentes de 2008, a

obra da ponte foi paralisada. Em
2009, a Prefeitura reincidiu o con

trato com a empresa Salver Em

preiteira de Mão de Obras Ltda,
pois os trabalhos não foram mais

retomados, além de os pilares da

ponte não obedecerem ao dese
nho do projeto, segundo Panstein.
A Prefeitura passará por uma au

ditoria. Isso por que o Tribunal de
Contas do Estado acatou uma de
núncia com supostas irregularida
des nesse caso.

MARCELE GOUCHE

��e��z:rPanstein a6nna que ponte do
�����] Rau continua no Plano Diretor

-,

ARQUNOOCP

Leutprecht sugere votar
projeto separadamente

$A1BAMAlS
Relembrando o caso

Em maio passado, o Executivo protocolou o

projeto dá novo Plano Diretor de Jaraguá do Sul em

regime de urgência na Câmara. No princípio, foram
propostas 44 pontes e.víadutos. A Direção Juridica

. dó Legislativo entendeu, no entanto, que amatéria
deveria tramitar normalmente nas comissões per
manentes da Casa, devido à complexidade do texto,
além de ser necessário a Prefeitura promover audi
ências públicas para discutir as obras projetadas.
Ainda para finalizar, foi sugerido um estudo técnico

aprofundado de cada item proposto.
No decorrer do mês, a discussão sobre o tema

foi ganhando corpo. A polêmicamotivou a Prefei
tura apromoveruma audiênciapública em junho.
No entanto,a divulgação do evento ficou limitada
à publicação do edital, além da imprensa que sou
be do encontro às vésperas do evento. O resultado
disso foi a quase nula participação popular. Nes
te mês, o Executivo acrescentou mais seis obras,
completando 50 pontes e viadutos.

_
DNULGAÇÃO Chiodini discursou a favor da

produção da banana na região
Nesta semana, o deputado esta

dual Carlos Chiodini (PMDB) apre
sentou um relatório com números

expressivos ao defender a produção
agrícola da região. Pensando nos

prejuízos que podem ser acarreta

dos com a importação de banana
do Equador, um dos maiores pro
dutores mundiais da fruta, o pee
medebista fez um alerta em favor
dos produtores especialmente de

Corupá, cidade com amaiorprodu
ção da fruta no Estado.

Nas sessões da assembleia le

gislativa, Chiodini destacou que
� - ",.,.,

'" " a importância da produção da
Carlos Chiodini está preocupado com os banana em Santa Catarina. Se-
prejuízos que o setor agrícola pode ter gundo a Fenabana (Federação de

Associações e Cooperativas de Ba
nanicultores de Santa Catarina), o
cultivo da fruta envolve cinco mil
famílias de pequenos agriculto
res, numa área plantada de 31.164
hectares e uma produção de 668
mil toneladas da fruta. A atividade

gera 25,5mil empregos diretos.
No Estado, são 80 municípios

'I

que produzem a banana, envol-
vendo cinco mil famílias de pe
quenos agricultores, numa área

plantada de 31.164 hectares e uma

" produção de 668 mil toneladas da
fruta. A atividade gera 25,5mil em

pregos diretos. Destes 80 municí

pios, 18 são responsáveis por 80%
da produção catarinense.

As cidades de Ioinville, Garuva,
Guaramirim, Jaraguá do Sul, São
João do Itaperiú, Massaranduba,
Ilhota, Barra Velha, Corupá, São
Bento do Sul e Luiz Alves são res

ponsáveis por 60% da produção
da fruta no Estado.

O deputado apontou ainda o

número que eleva mais a impor
tância da produção no Brasil. "O
mercado nacional é o 12° maior

" consumidor mundial dessa fruta.
O seu consumo per capita aumen
ta a cada ano, embora isso ocorra

- também com outras frutas. O país
é o quarto produtor mundial de
banana e Santa Catarina o terceiro

no país".
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Patricia Moraes 2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

A laxina.é só O começo
A 'faxina anticorrupção' comandada
pela presidenteDilma Rousseff tem sido
bem aceita até aqui pela sociedade. A
sensação que se tem é que pelo menos os

suspeitos estão sendo afastados com uma

velocidade incomum para os parâmetros
brasileiros. Agora, caberá a Justiça fazer
a sua parte. E ao governo federal e ao
Congresso estipular requisitos mais
rígidos para diminuir a facilidade com
que gangues se infiltram nos poderes de
Brasília. Até agora, o que tem se visto é
uma reação dogouerno às denúncias,
mas nada, ou quase nada, tem sido feito
para evitar a gangrena. Não é possível
que a cada semana um novo escândalo
tome conta do noticiário. A culpa não
é dos jornalistas, como teimam em

atestar alguns dos envolvidos, a culpa é
do sistema que precisa passar por uma
ampla revolução, de conceitos, de leis, da
sua própria natureza.

Prova disso é o que tem se dito sobre
a possível perda de apoio aDilma no

Congresso se as demissões continuarem
em ritmo acelerado. É a inversão total
de valores sendo repetida por alguns
parlamentares. Ora, nada mais justo
do que o afastamento imediato de

suspeitos de corrupção dos órgãos
públicos. É o mínimo que se espera. E
se espera também queDilma seja capaz
de cortar da própria carne quando
necessário. Não há partido imune à

corrupção noBrasil, mas é preciso
combate-lá sob a pena de a sociedade

continuar refém dos mensaleiros, dos
sanguessugas, do dinheiro na cueca, do

suborno, das comissões milionárias, do
direcionamento de licitações e dos mais
diversos tipos de desvio do dinheiro
público.
Deputados e senadores deveriam
aproveitar o momento para criar um
clima favorável a uma ampla reforma
política, estipulando normas sobre
coligações, criando mecanismos mais

rígidos de transparência, remexendo no

sistema eleitoral. Também refletindo
em parceria com o Executivo sobre
novos mecanismos de licitação e

administração de obras. Caso contrário,
fica a impressão de que há uma

conspiração de corruptos.

Ausência
O diretório do PSDB esteve

reunido na noite de ontem. Foi
sentida a ausência da suplente
de senadora, Niura Demarchi.
Demonstração de que ela está
mesmo decidida a sair do ninho.
O destino ainda é segredo.

PS (I)
Não foi por acaso que o

advogadoNelson Serpa
foi guindado à condição de
presidente do nascedouro
PSD catarinense.As reações
contrárias que estão

pipocando agoraJá
eram esperadas.

PSD (2)
Para além das pendengas
jurídicas em torno da nova
legenda, é preciso prestar
atenção e analisar a quem
o PSD interessa. Enão é
só aos seus integrantes.
A presidente Dilma
Rousseff seria uma das
maiores beneficiadas na

concretização do partido,
pois ela ficariamenos refém
do PR, PP e até do próprio

.

PMDB de Michel Temer
e cia. Trata-se de um

apoio e tanto.

Fechado
A Justiça Eleitoral estará
fechada durante todo dia de

hoje. O expediente voltará
ao normal na sexta-feira,
das 12h até as 19h.

t-

DIVULGAÇÃO'
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Minha Casa
Caiu a exigência para que novos

financiamentos do Minha Casa,
MinhaVida, do governo federal,
sejam restritos a ruas pavimentadas .

.

A obrigatoriedade vinha causando

preocupação. No dia 31 de agosto, a
Caixa Econômica Federal deve baixar
uma nova normativa do projeto.
A informação foi repassada pelo
deputado federal Mauro Mariani
(PMDB), que teve audiência com o

diretor executivo da CEF, Teotonio
Costa Rezende, em Brasília.

A III

nVe,ftlOS
-

No dia 15 de agosto, o governador'
Raimundo Colombo se reunirá
com os 36 secretários, regionais

. em FlorlanópoHs pa.ra estípular
os critérios a serem adotados, na

celebração de convênios entre
o Estado e osmuniefpios ..

Ainda é esperada avisita dele: à

regional de Iaraguã,

Recursos
Uma das grandes bandeiras da atual
gestão da agência.de fomento de Santa
Catarina é o Badesc Cidades. Dezenas
de municípios já firmaram convênios

importantes. E é este o canal que o

governo do Estado quer usar para
fortalecer a atuação das Prefeituras

junto à população. Então, prefeitos,
mãos aos projetos.

Caixas em braile
Os caixas eletrônicos de bancos
deverão ser equipados com sistema

braile_ ou de comunicação por voz.
Projeto com esse objetivo (PLS
129/07) foi aprovado na terça-
feira pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) e deve seguir
para decisão terminativa na
Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa (CDH). O
senador Casildo Maldaner (PMDB),
relator da matéria, lembra que há
hoje, de acordo com o IBGE, 16,6
milhões de pessoas com
deficiência visual no Brasil.

Para obras
O prefeito Claudemir Matias,
em exercício, e o secretário de

Administração, Fabio Brugnago,
embarcaram ontem para Brasília.
A viagem oficial tem como objetivo
principal a liberação de recursos para
obras em BarraVelha. Entre elas, a
continuação das obras da Boca da

Barra, (fixação da foz do rio Itapocu),
e do Mercado Público, (ambas,
recém canceladas, por suspeita
de irregularidades envolvendo a .

administração de SamairMattar).
O prefeito tem audiência para hoje
marcada com aministra Ideli Salvatti.

\
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POLÍCIA MILITAR

Escuta em viaturas
,

é questionada naAL
Sistema que grava as conversas dos

policiais em serviço provoca polêmica

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

- -

\
'

"
,

i
/\ polêmica em torno do siste
.l1.ma de filmagem e áudio em

'viaturas da Polícia Militar de Ia
raguá do Sul chegou até Floria

nópolis. AAssembleia Legislativa
aprovou ontem o pedido de in

formação do deputado sargento
Amauri Soares (PDT) que exige
explicações quanto à aquisição
das câmeras e o sistema de es

,cuta. Entre outros questiona
mentos, o deputado também,
quer saber quem tem acesso às
conversas gravadas nas viaturas,

uma vez que, segundo policiais
militares, houve vazamento do
conteúdo de áudio .que acabou

constrangendo os servidores.
O documento é dirigido ao Co
mando Geral da Polícia Militar e
à Secretaria de Segurança Públi
ca do Estado.

O deputado, com o apoio da

Aprasc (Associação de Praças de
Santa Catarina), deve ingressar
nos próximos dias na Justiça,
com um pedido para que pelo
menos os áudios sejam retira
dos das v:iaturas. "Isso afeta a

moral da tropa, o nível de auto
estima dos policiais militares

de Iaraguá está baixíssimo. Se
o comando não confia no efeti

vo' que use outros métodos de

investigação", enfatiza o depu
tado' que preside a Comissão
de Segurança Pública da AL.

Segundo ele, pelo menos 40 po
liciais estão respondendo sindi
cância por questionar o motivo
da escuta dentro dos veículos.

Informação que não é confir
mada pelo comandante da 14°
Batalhão da Polícia Militar em

Jaraguá do Sul, tenente-coronel
Rogério Luiz Kumlehn.

Para o presidente da Aprasc,
Elizandro Lotin, os sistemas de
áudio e imagem invadem a pri
vacidade do militar. "Vamos en

trar na Justiça para retirada da

escuta, pois é um absurdo tratar

o policial dessa maneira.
ARQUIVOOCP

i

• ,I"
i

t,

"Éum BigBrother da PM'� diz policial
liAs conversas vazaram sim e

ainda por cima foram espalha
das por policiais da administra

ção que não têm nada haver com
a rádio-patrulha". A afirmação
é de policial militar de Jaraguá
que, por medo de represálias,
não quis se identificar. Ele alega
que conversas particulares com

os colegas são ouvidas constan-

temente por outros" policiais, Q

que, segundo ele, constrange o

servidor. "Passamos por assédio
moral. Muitos policiais estão em

depressão pela maneira como

trabalham. Agora, não podemos
ter privacidade nas conversas,
isso nos deixa indignados e desa
nimados para trabalhar", diz. Ele
ressalta que um

/

integrante do

efetivo responde a um Inquérito
Policial Militar após uma de suas

conversas serem ouvidas pelo
comando. Para ele, as 12 horas
de trabalho se tornam tediosas

pois qualquer diálogo com o co

lega é gravado. "É um Big Brother
da PM. Não temos mais liberda
de de expressão, é uma pressão
psicológicamuito grande".

MARCELE GOUCHE

Sistema reduz drasticamente
denúncia naCorregedoria

As câmeras de monitoramento
foram instaladas em abril deste ano
em todas as 25 viaturas da Polícia
Militar de Iaraguã, Foram adquiri
das por R$1,5 mil cada uma, sem

o processo de licitação. Segundo o

comandante do 140 BPM, a licita

ção foi dispensada uma ves que o

equipamento é vendido apenas por
uma empresano Brasil.

Kurnlehn comemora o sucesso
do novo sistema. Desde a implan
tação, denúncias na Corregedoria
da PM reduziram mais de 90%. "0
policial passa a ter uma conduta
mais correta. Esse sistema inibe os

maus policiais que não têm uma

postura ética", justifica.
As câmeras são instaladas na

parte interna da viatura, mas a fil

magem é feita pelo lado externo.

Ela funciona como um sistema de

geoprocessamento, como se fos
se um GPS. O policial é obrigado
a ligá-la logo que entra na viatura
e desligar o equipamento depois

das 12 horas de serviço. Todas as

abordagens em campo devem ser

realizadas em frente à viatura para
que tudo seja registrado.

O comandante enfatiza que as

conversas gravadas só são ouvidas

quando há alguma reclamação, tan
to por parte da comunidade, como
do próprio servidor. Só ele e o sub
comandante têm acesso ao áudio.
"Eu tenho mais o que fazer do que
escutar fofoca. Apenas usamos em

caso de necessidade. É uma ma

neira de garantir a segurança até do
próprio militár", afirma Kumlehn.

Quanto à denúncia de vazamento
de conversas dentro da viatura, o
comandante diz não ter conheci
mento. O tenente-coronel Vânio

Dalmarco, coordenador do Sis
tema de Monitoramento, apoia
a atitude adotada em Jaraguá.
"Deveria ser utilizado em todas as

cidades, pois ele coíbe a ação do
mau policial e garante a segurança'
do militar de bem", alega.
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Alcool: 27°10mais
caro em um ano

.

Combustível custava R$ 1,69 em agosto
do ano passado contra os R$ 2,19 atuais

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Todo� os motoristas puderam
sentír o aumento nos preços

do combustível desde o início do
ano. Mas só com a pesquisa do

Procon, divulgada ontem, é pos
sível ter uma visão completa do

quanto a diferença no valor foi
alarmante: na comparação com

agosto do ano passado, o preço
do etanol sofreu um acréscimo
de 27% - passando do valor mí
nimo de R$ 1,699 para R$ 2,199.
Já a gasolina, nas versões comum
e aditivada, manteve um cresci
mento estável em comparação
com o mesmo período do ano

passado: pouco mais de 8,3%.
Hoje, a versão comum encontra

da custa R$ 2,599 o litro.

Nos 36 postos pesquisados este
mês, o álcool é vendido em média

por R$ 2,358, com um custo de R$
2,389 em 12 deles. Segundo o dire
tor do Procon, Adilson Macário de

Oliveira, o aumento no custo de
cinco dos seis' tipos de combustí
veis pesquisados - incluindo o gás
de cozinha - vem semantendo es

tável. Só o álcool é que, desde feve
reiro deste ano, superou qualquer
previsão de crescimento. .

I� partir desse período, o go
verno manipulou o preço do álco
ol de uma maneira que todos nós
fomos prejudicados. Não temos

como saber como fica nos próxi
mos meses, mas somos sempre
reféns da política do governo fede
ral. Já a gasolina deveria ser muito
mais barata, com todas as jazidas
de petróleo que temos", opina. Se-

EDUARDO MQNTECINO

Em agosto do ano passado,menor preço dó .

áIêoolera 8$'1,69. Hoje,.só a péMir de R$ 2,19

gundo ele, o comportamento dos

preços da gasolina é semelhante
ao do ano passado: em algunsme
ses, o custo sofre uma leve queda
(de cerca de R$ 0,01), mas no geral
apresenta um aumento constante.

Este mês, por exemplo, em re

lação a julho, a gasolina comum
teve uma queda de 0,13%, indo
de R$ 2,740 para R$ 2,737. Já a

gasolina aditivada baixou de R$
2,824 em julho para R$ 2,817 em

agosto de 2011. A queda registra
da foi de 0,23%. Na comparação
de junho em relação a maio, a

gasolina comum havia registra
do queda de 7,64% no preço. Já
a aditivada havia ficado 6,81%
mais barata. As quedas ocorridas
nesse período foram reflexos da

regulação nos custos do etanol,
já que ele pode compor até 24%
da gasolina. Nos próximos me

ses, a previsão é de que não ocor
ram quedas tão significativas nos
preços como as de junho.

., ,r" ,

,

AJoII J�u
.'Menor preço R$ 2,199
MaioJ;··preço : :R$ 213'99

Divulgação dos projetos
escolhidos será na segunda

Os autores dos 79 projetos
inscritos no Fundo Municipal de
Cultura devem passar o final de
semana na expectativa. É que o

resultado das análises técnica e

documental só deve ser publicado
na próxima segunda-feira, dia 15.

Este ano, o edital - cujas ins
crições ocorreram em junho e

julho - foi antecipado para que
os valores repassados pudessem
constar na lei orçamentária do

município, que será enviada à
Câmara para aprovação em al

gumas semanas. I� comissão
resolveu tomar essa precaução
para garantir que os aprovados
recebam a verba' em março, já
que os projetos duram dessemês
até dezembro do próximo ano"

explica a presidente do Conselho
de Cultura, Sílvia Kita.

A antecipação pode ter pe-

gado alguns proponentes' de
surpresa - já que os 79 projetos
inscritos desde ano represen
tam pouco mais da metade do
2° edital do ano passado, em que
148 propostas foram enviadas
ao Conselho de Cultura, com a

aprovação de 41 projetos. Este
ano, o Fundo Municipal de Cul
tura disponibilizou R$ 900 mil

para uma previsão de 50 aprova
dos, sendo que R$ 160 mil ser-ão
destinados a projetos em patri
mônio edificado e cada proposta
não poderá ultrapassar o valor
de R$ 40 mil. Para as demais áre
as estão reservados R$ 790 mil e
os projetos podem custar de R$ 3
mil a R$ 15 mil.

A lista dos pré-aprovados será
disponibilizada segunda-feira no
site http://cultura.jaraguadosul.
com.br.

j

SílviaRita, presidente
do ConCultura

:. . II' I
.
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José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

BETBBORBA
Um jeito alemão de ser
rJm sua curta existência (1931 a 1939) o Sport Club Germânia nos deixou um legado
Dde valor inestimável: a introdução na região dasModalidades Olímpicas e oMétodo
GinásticaAlemão. Ambos tinham por objetivos preparar para o desporto além de educar,
disciplinar e preparar para o trabalho diário. Esta junção de valores fez do jaraguaense
um campeão, quer no trabalho quer na prática desportiva. A Ginástica Olímpica produziu
campeões históricos: Raulino Neckel eHerta Gumz Frenzel, nos primordios, e Guida
Mannes eMaria Elisabeth Kleine de Borba (Beth Borba), no passado recente.

FOTOS DIVULGAÇÃO

li campeã, 6Ihos e
neto: da esquerda
para a direita:

Beth, DanieUe,
João Pedro (Neto),
Douglas e Débora

Família e escola
A jaraguaense Maria Elisabeth Kleine de Borba ou Beth Borba, como é conhecida, nasceu

.

no dia 13 de fevereiro de 1967. É filha de Oswaldo e Nair Galvan Kleine, o casal teve outro

filho, Edson Roberto Kleine. A ginasta foi casada com o professor Durval Borba Neto e

tem três filhos: Danielle, Douglas e Débora; um neto: João Pedro. Beth iniciou os estudos
no Colégio Estadual Abdon Batista, lembra-se das professoras Leodete e Elvira; dos

,

colegas de aula: Eliane Gomes, Rosângela Cardoso e SidneyMalheiro. O ensino médio foi
efetuado no Colégio Marista São Luís e o curso superior na Escola Superior de Educação
Física e Desporto na Univille, concluído em 1993.

No mundo dos esportes
Aos nove anos, Beth iniciou a prática desportiva no Colégio Abdon Batista: voleibol e
handebol. Em 1977 O professor Durval Borba Neto chegou a Iaraguá contratado pelo
Colégio Marista São Luís para exercer as atividades de professor de Educação Física.

Apaixonado pela ginástica e pelamúsica, formou uma geração de ginastas campeões.
Durval percorreu as escolas da região em busca de talentos para a ginástica olímpica. O
garimpeiro descobriu um punhado de diamantes: Adriana Matos, Marina Rudolf, Lenita
Felipe, Elisabete da Silva, Andréia Sanson, Ioseane Bertoldi, Katlen dos Santos, Laís Felipe,
Marisa Raulino, Rosemere Luchtemberger e Maria Elisabeth Kleine.

Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famIlias

evoluindo.

� .»>Lunender__;Uanos

Beth BOrba ladeada p�los ,alunos Nalan e FeUpe •

selecionados para aEscola de Balé Bolsboi de Joinville

.R'1'lvwADE PROFISSIONAL
os 14 anos acumulou
as atividades de atleta,
estudante e auxiliar téc
ico da modalidade de

Ginástica Olímpica. De 1992 até'

2001, prestou serviços ao Colégio'
Divina Providência: desenvolveu
o Projeto de Dança, criou as core

ografias para a Banda Marcial do
, Colégio e desempenhou as ativi
dades -de professora de Educação
Física. No período de 2001 a 2005,
montou sua própria empresa:
Modelos e Manequins. A agência
prestou serviços a Marisol S.A.,

atuando no lançamento de seus

novos produtos. A partir de 2005,
desenvolveu o projeto de dança
na área de Projetos Sociais da Pre
feitura. Dois de seus alunos, Natan
e Felipe, moradores do Morro da
Boa Vista, conquistaram prêmios
estaduais e nacionais, foram sele
cionados entre 540 candidatos para
ingressar na Escola de Balé Bolshoi
de Ioinville, Hoje Beth é funcioná
ria daJuntaComercial do Estado de
Santa Catarina. É também árbitra
estadual do corpo coreográfico de"
bandas e fanfarras.

1//ldmlll/l/f//i1I11//I/luil/lffil////Ul//!//llhI/I/JI/I/ldllil/l/ll//línJlldmiUIiol/llf/IIIIUlIIII/lIIil/U/lJli/illllD/II/I/lJlIllIIIIlIiU/lmU/lOidilulilU/IMUlII///I/liln/l/lllill//H/llw//O//I/IId/////lI/llllmlnulI//I/lill/I/IU///UII/!u//II/IIJ.7//II,/lRdíq/lfflilil///úll//O/!II//UII/wl/!/llhmlll#l///lw/IWIIIIll///1//I//////I/1/1WU/J//I///Ih/!/////il//lJII/OOII///IhIlInJ/JI/II/lWII/IIIIUi#/1I/Ui///I/!/II///m//I/!lJI////WIIIIUllI//IIII/lUII//illlh

U'm diamante de 78 quilates
Beth Borba foi uma ginasta plural: aliava graça, técnica e beleza a um

só tempo. Precisa no salto sobre o cavalo, cinematográfica nas paralelas
assimétricas, surpreendente e criativa nos exercícios de solo. Em 1980 nos

Jogos Abertos disputados na cidade, iniciou sua carreira de conquistas.
Integrou a Seleção Catarinense que disputou os Jogos Escolares Brasileiros de
1981 em Brasília; foi sete vezes campeã estadual no salto sobre o cavalo (hoje
mesa); sete vezes campeã estadual por equipe. Conquistou medalhas em
todos os Jogos Abertos de Santa Catarina realizados entre os anos de 1980 a

1986. Ao longo da carreira, acumulou 78 medalhas conquistadas.
I

Uma história de amor
Amenina cresceu e tornou-se mulher-O professor de ginástica e sua atleta
tinham afinidades em comum: a ginástica e a música. Desta analogia nasceu e

floresceu uma linda história de amor: casaram. O ser humano apaixonado faz
coisas que até Deus duvida. Durval, que já havia fundado a Escola de Música

Carneirinho, criou, então, a BandaArco- íris. O conjunto musical era integrado
pelos Borba: Durval, Ronaldo, Agustinho, Carlos Alberto e a vocalista Beth
Borba. Mas, isto, ainda era pouco, criou e organizou o primeiro Festival da

Canção Jaraguaense e de quebra fez acontecer a primeira edição do Jaraguá
em Dança, tudo sob a tutela da Escola de Música Carneirinho. Amúsica
de abertura é de autoria de Durval e Daniel Lucena, e até hoje faz parte da
abertura oficial destes dois eventos, ,a música sempre é cantada por Beth e

Danielle Borba, ex-esposa e filha do saudoso professor Durval Borba Neto._
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Também no sábado, 13, o Espaço Panorâmico da Scar é o local escolhido para abrigar o Encon
tro Nacional de Mestres-Salas e Porta-Bandeiras. A partir das 14h.até ameia-noite, o local recebe inte
grantes de escolas de sambadoRio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Na,vegantes, São
Francisco do Sul e Ioinville, além de representantes jaraguaenses. Na programação estão inclusas apre
sentações dos gruposPorAcaso, Levando Lero, Sambará, Beira Samba, do cantor e compositor carioca
MarquinhosDiniz e da bateria da escolaUnidosColoninha Informações: (47) 2106-8700.

oCORREIO00 POVO

PITADAS

Detudo
um pouco
Agenda cultural dofim
de semana é eclética

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

fim de semana vem chegando e, acompanhado
dele, surge também uma previsão de dias enso
larados de temperaturas agradáveis. Ou seja, há
no ar um convite para a diversão e a vida em so- .

ciedade. Para quem quer sair do casulo residen
cial impetrado pelo frio do inverno, eis, aqui no

Mix, sete boas opções. Consulte a agenda, reserve horários,
chame os amigos e aproveite!

�""

Samba

Lançamento
O músico Pablo Varela é um dos que garantem a animação da

plateia jaraguaense neste fim de semana. Amanhã, ele lança o pri
meiro CD autoral de uma carreira de mais de duas décadas de du

ração. Financiado pelo Fundo de Cultural domunicípio, o trabalho
será apresentado ao público da Lícoreria Bar, no Centro da cidade.

O CD, que leva o nome do autor, tem pitadas de música brasi
leira e influência de blues e rock. Por isso, no show de lançamen
to, Varela estará acompanhado de Bettina Meder, nas flautas, e de
Jean Boca, na percussão. Depois, o palco ainda tem a visita da ban
da OsVelhos e assiste a Iam Session com instrumentistas da região.
Os ingressos são vendidos no local. Informações: (47) 3275-1327.

FERNANDO TUBBS

MÚSICA
JaraguaensePabIo Varela apresenta ao público
primeiro CD autoral da extensa carreira

DIVULGAÇÃO

ENCONTRO
CariocaMarquinhosDiniz émn
dos convidados do Encontro
Nacional deMestres·SaIas
e Porta·Bandeiras

Metal
No Espaço Oca, o sábado é da banda de metal Korzus. Além dela, ain

da tem show daFrade Negro, de Iaraguá do Sul, e da Khrophus, de São
José. Os ingressos antecipados custam R$ 20. Informações: 33?O 9l60.

SOM PESADO
Abanda llorzus é a

grande atraçãO cio fim
de semana para os

metaleiros da região

Festas de rainha
Os salões de Iaraguá do 'Sul

abrigam duas festas de rainha
neste próximo sábado. Uma de
-las acontece na Sociedade Es

portiva e Recreativa Aliança, e

homenageia a 'majestade' Regina
Steinert. Os festejos começam
às 13h30. Mais tarde, no mesmo

local, rola o Country Fest Rodeio.
O baile tem o comando da dupla
Bruno & Dionatan. Informações:

, (47) 3376-0057.
Já na Associação Desportiva

e Recreativa Amizade, ocorre ou
tra festa de rainha, esta de Lucila

'

Línder, a partir das 14h. O baile,
marcado para as 23h, é animado
pela banda Danúbio Azul. Infor

mações: (47) 3371-3257.

Festival
Em Guaramirim, por causa da

agenda comemorativa de aniver
sário da cidade, o fim de sema

na também será agitado. Nesta
sexta - feira, o público pode se

divertir no Festival Municipal da
Canção. Os competidores sobem
ao palco da Sociedade Atiradores
Diana a partir das 19h. Participam
da disputa 37 cantores. Eles se di
videm nas modalidades gospel e
música católica, popular e serta

neja. Informações: (47) 33730247.

Stand-up
Hoje, o Centro Cultural Scar é

o palco do jornalista e humorista

Felipe Andreoli. Repórter do pro
grama CQC, da Band, ele apresen
ta o stand-up 'Que história é essa?'
a partir das 20h30 no Grande Tea
tro. Os ingressos estão à venda na
secretaria da instituição. Informa
ções: (47) 3275-2477.

Circo
Armado nas proximidades da

Estação Rodoviária de Iaraguá do

Sul, o Circo Pop Star recebe, ama
nhã, a Turma do Didi com o co

mediante Dedé Santana. Amesma

lona já esteve armada nas cidades
de Guaramirim e Schroeder. Infor

mações: (48) 9633-8340 .

..... Iush!
A,�da.��

Em agosto:
Moda masculina

.

e lindos looks

para eles e elas
. com peças
de lojas de,
'Jaraguá.:
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

, 'oi J 'I
r

, I

posso ternpo . A Recreativa o pnrrH?ir"o revisto de' polovíos cruzados d� Bn:lSII
<

-.; t '

--,

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em"
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

5 8 9HORIZONTAIS
1. Esporte muito praticado por jovens, em pistas ruas e

praças I Empresa Brasil de Comunicação
2. Bar, botequim / Neste lugar

23. Modalidade esportiva aquática em Que se usa uma

prancha e uma vela amarrada à cintura
4. Canto para fazer dormir I Nas estabelecimentos agrf- 3

caias, construção impermeável para conservar cere- 4
ais ou forragem verde

5. Queijo originário de um estado da região Sudeste
6. Diz-se de crime involuntário
7. As iniciais do economista Nassif I Clube de Regatas e

Brasil (AL)
8.Exp�são 7
9. Cada um dos 73 cânticos da Bíblia atribuídos a Da-

�d 8
10. Forma uma famosa dupla sertaneja com Christian I

. (Fig.) Ter semelhança com, significar
11. Aquele que arranca ervas daninhas
12. Jogo infantil com bolinhas de vidro I Clarão, luz
13. O cineasta e atar norte-americano Allen, de "Zellg"

e "A Rosa Púrpura do Cairo" / Período que dura no l'
máximo 31 dias,

32 74

•
•

•
-

-

•
• • _,

•
• :.

•

•
•

,

,

9

10

12
VERTtCAIS
1, Sigla do estado da Blumenau e Florianópolis I Diz-se 13

de guerra realizada com armas atômicas I As iniciais
do atar nort�-amerlcana Wilder, de "A Dama de Ver
melha" e �A rantâ.stica Fábrica de Chocolates"

2. Um famoso craque do nosso futebol I Aproximada
mente I Per�eQulçãQ, ao inimigo, de modo que não

fuja
3 Por fim I Diz-se de terreno fendido para fazer escoar
4, Glându.la mamária: I Partido da Causa Operária I O

Flintatone. doa desenhos animados
5, O escriwr inglâs Thomas (1478-1535), de "Utopia"
6. PQlítlco, escritof e estadista (1857,1935), apalador

da Repúb,lica e um dos responsáveis pela posse do
estado, dOi Acre pelo Br'8:sU

7. 00 cavalo! Famoso bloco do carnaval baiano
8. Logro, fraudai rundadofdo Islamismo, profeta de Alá

e da unidade r-eUgtosa e política do povo á.rabe
,9. (Med,} Curvatura anormal da: coluna vertebral I Cio

dade litor'ânea do, Ri€) Grande do Sul, a mais oriental
do e-stado,

�QJ!jíl1. 'QSO.j1O
'6 '9U10��� 'u�na '9 'wnpOIO 'oulnll3 'I. 'II$&JS �ISSV '9 'SIUOW '9; 'P�;! 'O�cI
'ela.!. 'p 'OPVltl 'IVUU'I '� 'ono'l 'sun "�'1I '� 'Me 'Jijal�tlN 'OS' L :Sl'fOUi!J3A

'SilN '�QOM 't� 'iWn1
'Qpne '� � �OPId.,,() ,

L L 'jVOS 'IIUI:! '0 L 'QWres '6 'l),lnOlSij a 'SI:IO 'ti, '!. 'QscdlllQ
9 '$eu!w 'S '0119 '�UVN" 'jJnSGllll '� 'Inb� 'filO 'a 'OBa 'GlIllS • � :SM.NOllb'OIo!

oy�nl0s

f�ç,{Ã
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

HOJE
MíN: 12°C
MÁX: 21°C

-

PREVISAO DO TEMPO

Fim de semana
será ensolara '

Depois de alguns dias com
tempo instável, Santa Catarina
vai reencontrar o sol neste t
fim de semana. Hoje, o

(

tempo já fica firme namaioria
das cidades do Estado. A

previsão é a mesma para
sexta-feira e sábado.

l
l
I

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
AMANHÃ
MíN: 13°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 13°C
MÁX: 29°C

DOMINGO
. MíN: 16°C
MÁX: 27°C

Ensolarado Instável

<, . ""MI

"

Parcialmente Chuvoso
Nublado

� -

�.��
z

Nublado Trovoada

'tft�
Por causa da previsão de tempo instável
para o Estado, alternando dias de sol
e outros de chuva, os termômetros
também vão sofrer oscilações. Segundo
o Centro de Informações de Recursos
Ambientes e de Hidrometeorologia
de SantaCatarina, de forma geral,
as temperaturas são mais elevadas,
porém, com declínios temporários. NOVA 29/8

Ao contrário dos indicativos divulgados
pelo Ciram no início desta semana, a

segunda quinzena do mês terá, sim,
chuvas frequentes no Estado. Conforme
o órgão, a instabilidade vai atingir, em
suma, as regiões Oeste e Litoral Sul
devido à influência de sistemas de
baixa pressão concentrados entre o Rio
Grande do Sul e o Uruguai.

A quinta-feira será
ensolarada em Santa
Cecília. As nuvens são

poucas e não há chance de
chuva. A temperatura fica

entre 5°C e 19°C.

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8
,

MINGUANTE 21/8
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DIVULGAÇÃO

beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

. ELTONMELCHIORETTOIDIVULGAÇÃO

Promoção
A Illuminé Hair Styling, além
de estar sempre antenada
com os melhores tratamentos,

colorações e novidades no
mundo da beleza, está eom uma

super promoção. Para concorrer
a um batom MAC e uma loção
para o corpo daVictoria's Secret,
basta "curtir" a página do salão
no Facebook. A promoção vai até
dia Iode setembro. A Illuminé
fica na GuilhermeWeege, 297.

Corpo
o EspaçoAtivo está com
matrículas abertas para curso de

Dança doVentre com a professora
Simone. Mais informações pelo
e-mail espacoativo.euativo@
gmail.com ou pelo telefone 3055-
2445. Para conhecer um pouco
mais do trabalho que Simone

já faz em Rio Negrinho, acesse:
http://www.youtube.com/
watch?v=4QzG2NYuhVA.

J �
"

PROGRAME-SE! .

Pais e filhos
Quem for acompanhado do

paizão para jantar no Madalena
.

Chopp & Cozinha neste Dia
dos Pais, vai ganhar a primeira
rodada de chope. E ainda vai
ganhar um brinde surpresa. Para
ficar por dentro das promoções
da casa, acompanhe no Twitter
@madalenacozinha ou acesse

www.madalenacozinha.com.br.
onde você também pode fazer
seu pedido no delivery on-line.

I
seM

Stand Up Comedy "Que história é essa?"
com Felipe Andreoli, repórter do programa
CQC Início às 20h30. Ingressos a R$ 60

inteira e RS 30 meia. Produção Fuel, Amira
Hijaz e Conteúdo Artístico.

HOTEL VALE DAS PEDRAS
Noite do Fondue com seis variedades:

queijo, carne, frango, camarão,
peixe e frutas com chocolate.

Reserva de mesas: 3273-4084 ou

valedaspedras@hotelvaledaspedras.com.br.Malhação
A academia Corpo & Mente

reestruturou seu espaço e

inaugura hoje, das 14 às 22h,
uma nova fase, agora dedicada
exclusivamente à ginástica
funcional, musculação e

personal trainer. Mais conforto
para ajudar a tornar sua vida
mais saudável e em forma. Fica
na Barão do Rio Branco, ao lado
do Registro de Imóveis.

LICOBAR
Show com a banda Sultana, de Joinville.

LONDORPUB
Pagode com o grupo Entre Elas e sertanejo
com Henrique & Michel. Ingressos somente

na hora a R$ 5 elas e R$ 15 eles.

DIA 12
SEVER CHOPERIA -

Guaramirim
SambanejocomNiltonCesar&Mateusegrupo
Di Presença, mais DJs Alan e convidados. Elas

free até 23h30 e eles pagam R$ 15.

ARMAZÉM PUB -

Massaranduba
Show nacional comMarcelo Valêncio. Elas
free até 23h30.lngressos somente na hora a

RS 15 masculino e R$ 10 feminino.

ESPAÇO DO OCA
Camaleão Robô Acústico tocando covers do
rock nacional e internacional. Entrada free.

Início às 23 horas.

LICOBAR
Show de lançamento do CD Pablo Varela,

mais show com a banda OsVelhos e

convidados.

,
. . .

'.

;r.. '. CO",TATOS,OUTR!'SOPÇP� . I '.'. .'
l<;lNDON • 3055;0005, �IER HAUS • 3275-4866, SA�NiT\lM PUS· 3370-1727, ARRIBA' 3371 é1100, ,

MADALENA CHOPE ECOZINHA. 3055-3058. ESPAÇOOOOCA.33'i10'9160, ZUM SCHLAtICH .3376-48:22.'
.

L1CO BAR· 3054-0855. KANTAI'ILOUNGE • 33711584, ENOTECADECANTER· 337(){)220, MOVlNG Up· 8856-8389.
SEVENCHOPERIA· 9951-4497, MR. BEEF • 3275-2230. CACHAÇARIA AGUA DOCE ·3371-8942.

, FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUAMUSIC· 3054-0800.

• f t I t 11411' I I I \ I J, (I I I i ,. II I I.
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SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

Poinl'
r\s sábados de agosto terão muito rock,
Vprograminha perfeito para encerrar

osfinais de semana com o astral nas altu
ras. O Espaço do Oca, em clima de sucesso,
certamente vai encher o ambiente de gen
te bonita e de bem com a vida. Não tenha
dúvida! Preparem-se, porque vem muito

ziriguidum por aí! Já no mês de setembro
a presença do show nacional com a banda
"velhas Virgens"!

'

Seminário
AACIAC - Associação Empresarial de
Corupá- promove a 2a Codornada, dia 27
de agosto, às 19h30, no salão de festas do
Seminário. Durante o jantar, apresentação da
OrquestraViola e Cantoria do Paraná. Todos
os ingressos serão vendidos antecipadamente.
Informações naACIAC, pelo fone 3375-2100.

Fofocódromo
Dizem por aí que o empresário e arquiteto
Otaviano Pamplona, proprietário da

Pamplona Empreendimentos, seguindo
sua característica de vanguarda, adquiriu
um terreno em Blumenau e vai construir a
maior torre da cidade.

Moa Gonçalves

�li.

CASAL Maycon Lisboa e
Bya Bittencourt, na TheWav

lMÓV'EUi •

t'( pi I6 3055-0024

Vai perder?
Para domingo, em comemoração ao Dia dos
Pais, o meu amigo Juliano, do Madalena,
lançou umapromoção bem legal. Quem
for acompanhado do paizão no restaurante
ganha aquele brinde: aprimeira rodadade
chope é por conta do patrão. Boa pedida!

Disputa caseira!
As belas irmãs Jose e KarlaVieira,

,

disputadíssimas nas baladas damoda.

NAT Mackeli

Cyprianí recebe hoje
o coro de parabéns!

Hermanos
Parada obrigatória para os tradicionais
que curtem gastronomia e bons vinhos, a
cosmopolitaBuenosAires é também palco
de balada para jovens descolados. Estão
passando uma semana de férias por lá, o boa

gente CiloWicheral, o "SABIÁ" e a namorada
Fernanda, com aprima gatíssimaPaula e o
irmão Roger. Jovens de bom gosto!!!

Gordurinhas
O professorAnderson e sua equipe do Espaço
Personal Fit, todos os sábados, apartir das
8 horas damanhã, movimenta, no Parque
Malwee, as concorridas aulas de corridas,
caminhadas eorientação para atividade física.
Está esperando o quê?

7G Stammtisch
Será realizada no dia 24 de setembro, em
Corupá, das 10 às 17 horas; naAv Getúlio
Vargas.A finalidade do encontro é a

preservação da cultura, a confraternização
e o fortalecimento da amizade entre os

participantes e a comunidade e o fim social. O
lucro será em benefício de entidades designadas
pelo lionsClube de Corupá, pr?motor do
evento. O valor da inscrição é de R$ 150,00.
Mais informações pelo fone�375-0742

Hotel Kayrós
o concorrido Hotel Kayrós, sempre inovando nas datas

sazonais, vai decorar todo o salão de festa paramovimentar,
no domingo, um almoço especial em comemoração ao Dia dos'
Pais. Outra coisa, o cardápio está sendo preparado especialmente para
a ocasião e crianças até seis anos não pagam. Que tal?moagoncalves@netuno.com.br

Não é mentira!
A data do show de PaulaFernandes foi
novamente alterada. Por força de contrato da
cantora com aRede Globo, a apresentação
da pop star, em Jaraguá do Sul, será dia 28
de setembro e nãomais dia dois de outubro.

Copiou?Quem já adquiriu ingresso está
valendo. Mais informações 3371-7080.

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeíto

o quê!?
Um concorrido coiffeur daurbe
sorriso divulgou em seuFacebook

'�guardem!Em2012 darei tudo p�r
Jaraguá!". Não entendi. Ele vaidar
mais o quêmesmo?

Em família
Zuleika Pedri, que trocou o frio intenso da
serra gaúcho por uns dias de brisa na área,
recebeu turma descolada para jantarbem
família, quarta-feira. Na próxima semana,
será a vez de Cássia Coutinho reunir outro
grupinho - com a presença de Zuleika com
sua excelente comida horne made.

• Osmeus amigos e
radialistas.Albtno'Iíotes e

CqvaloVéio, daStudio F�

�
lh:�

DOSE DUPLA Hoje é dia de
comemoração para o casal amigo
o advogado návio Laube e sua

esposa Débora, da Homem.com.
ModaMasculina. Ela estreia idade
nova e ele comemora o�ia do
Advogado.Mil vivas!

Palestra
Nos dia 17 e 18 de agosto o palestrante
Daniel Fonseca, já consagrado na área,
ministra curso no Cejas, em Jaraguá do
sul, com o tema "O atendimento que faz
a diferença". Mais informações pelo fone
8426-0809.

Hiver
O comunicador daRádio Iaraguá, Márcio
Roberto Zacko, brindamais uma torta de

aniversário hoje, sem festa nem badalação,
mas vai adorar saber que foi lembrado.

Onde comer bem
Na Subway. Um dos melhores lanches
naturais do mundo.

Festa Della Porchetta
No sábado, dia 13 de agosto, a partir. das
20 horas, rola no Salão Paroquial São
Pedro, no Guamiranga, em Guaramirim,
a IX Festa Della Porchetta. Uma das
festas italianas mais populares da região.
A animação do evento ficará por conta
do Grupo Ciribim de Blumenau.

.Il verdade é
. a coisa mais
valiosa que
possuí..,os.
Talvez seja

esse o

motivo de a
economizarmos.

.....GriahÇ1s até 10 anos livre.
---

-

Os ingredientes ,já
estão no ponto.......

Os vales feijoadas poderão ser adquiridos no
......Mas sem você essaPosto Mime Matriz e na loja de conveniência

Mime Shop (anexo ao Hospital São José). feijoada não á comple'faU

.11

FAMILIA O casal Cacá PavaneUo e
Gisa com o 6Iho Guilherme, na TheWav

APARTAMENTO
bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul.

n •.Sâbada, a partir das
16 horas, tia Confeitaria
Bela Catarina tem Café
Colonial. Bom demais!

Apto com 03 dormitórios, bwc social,
sala, cozinha, área de�erviço e sacada
com churrasqueira.

COMO PARTE DE PAGAMENTO

Aceito seu imóvel ou
carro (valor ta ela Fipe).

,

SALA COMERCIAL
Centro, Jaraguá do Sul.

Entrada de R$2S mil
..... parcelas mensais,• Com essa, fui!

SALA DESOCUPA0

Entrada de R$20 mil
+ parcelasmensais
a partir de R$700,OO
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

Não sei bem o que é, mas há algo entre os

seres humanos que faz com que eles não
se atraiam tão facilmente. Mesmo que vivam
em coletividade o tempo todo e durante
esse período precisem interagir de diversas
maneiras, eles, na sua maioria, preferem deixar
este contato apenas na esfera do profissional,
casual ou ocasional. Muitos estranhos se

esbarram todos os dias e preferem continuar
estranhos uns dos outros, fazendo com o que o

próximo encontro casual continue sendo entre

estranhos que nunca se viram. "

Quando as pessoas sentam no ônibus

precisam ficar uma ao lado da outra, mas, por >

mais incrível que pareça, elas não interagem,
por mais que fiquem ali durante cerca de 15, 20
ou 30 minutos, nenhuma palavra é trocada.
Nem mesmo um olhar ou um simples bom dia.
Todas fazem questão de disfarçar e fingir que
estão sozinhas e nem sequer olham para o lado,
quando pode estar ao lado dela alguém cuja
história é parecida ou até mesmo uma pessoa

.

. completamente diferente. Por um lado, sei que
.:
esse negócio de fazer amizade não é fácil, ainda
mais nos dias de hoje, mas também sei que não
é difícil.

Mas há ainda casos piores e mais esquisitos,
como pessoas que
dividem amesma

casa, moram em

quartos próximos
e nunca trocaram

uma palavra e, no
.

máximo, disseram
um bom dia. Talvez
o medo de que
daí possa nascer
o início de uma

convivência de mais diálogo assuste ou faça as

pessoas pensarem que não é necessário criar .

laços. Bom, não entendo do comportamento
humano, mas acredito e fortaleço a ideia de que
existe um certo receio emmanter contato.

Isso acontece em todo lugar, o tempo todo,
as pessoas se encontram em filas de banco,
lanchonetes, shoppings, praças e outros lugares
públicos. No entanto, continuam sendo estranhas
na maioria. Alguém pode dizer que é o medo
de uma sociedade violenta que se formou nos
últimos tempos ou até mesmo soltar o argumento
de que isso é uma proteção. Mas continuamos
escravos de um círculo social no qual confiamos
e temos de medo de ampliar para o coletivo, com
medo de que as pessoas com as quais convivemos
todos os dias sejam nossas inimigas.

Infelizmente, isso é cultural e não é esse texto

que vai mudar isso. Mas se você estiver lendo
isso em algum local público, tente o exercício de
comentar com alguém, nem que seja para dizer:
que coisamais chata esse cara escreveu.

Talvez o medo
de que daí possa
nascer o início de
uma convivência
de mais diálogo

assuste.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Mel desapareceu no último domingo sem deixar pistas. O sumiço
do gatinho tem deixado a família de Juliana abalada, tanto que a filha,
Bruna, está sem dormir desde então tamanha a saudade que sente do
bicho. Ele é castrado e vacinado e nunca havia fugido de casa, na rua
Irmão Leandro, Vila Lenzi. Se você o encontrou ou tem notícias, entre
em contato pelos telefones (47) 3275-3725, 9168-'9122 e 9121-2666.

NOVELAS

- INSENSATO CORAÇÃO
OS amigos de Vinícius são presos. Um detento

agride Vinícius na cadeia. Raul convida Carol para sair.
Norma mostra o monitor de vigilância para Léo. André
descobre que tem nódulo nos testículos. Natalie é amea

ça�a de morte. Leila vira sócia de Paula. Norma é presa.

- CORDEL ENCANTADO
Patácio tenta discursar depois do anúncio do rei.

Açucena fica enciumada com o fato de Dora ter entrado
para o cangaço por causa de Jesuíno. Herculano manda
Úrsula costurar sua roupa. Augusto vai à casa de Maria
Cesária para pedi-Ia em casamento. Açucena fica arrasa
da ao saber que Euzébio e Virtuosa não vão com ela para

_ MORDE & ASSOPRA ,Seráfia. A sertaneja e Jesuíno se encontram na igreja de
Júlia conversa com ícaro e o aconselha a ado- Miguézim. Florinda e Petrus ficam juntos. TImóteo ame-

tar Rafael. ícaro conta para Júlia que Naomi fugiu. -

aça Augusto para sair da cadeia, mas Baldini o imobiliza.
Naomi fala para Abner sobre seu encontro com Batoré convida Helena para um chá. Açucena, Felipe, Au-
Pimentel e suspeita que o assassino seja a pes- gusto e Maria Cesária se preparam para partir a Seráfia.
soa que ficou com suas joias. Celeste insiste em Jesuíno chega para se despedir de Açucena.
ver as joias de Naomi novamente e Salomé cede.
Tânia avisa Guilherme que está chegando a hora - VIDAS EM JOGO
dela ir embora e ele confirma que irá com ela. Júlia Patrícia sai do veículo e Carlos a leva em seu

conversa com Amanda e pergunta se ela aceitaria carro até um local ermo. O dono de Zé afirma que ela
entregar Rafael para adoção a ícaro. Minerva con- não é mais a mulher de Francisco e aponta sua arma.

cede uma entrevista coletiva desmoralizando Isaí- Depois da intimidação, Carlos guarda seu revólver e

as e ele planeja revidar. Áureo repreende Minerva diz que essa foi a lição para que ela aprenda a não
.

pelo ataque a Isaías em público e ela anuncia que repetir o mesmo erro que cometeu com Rita. Depois
será candidata à prefeitura nas próximas eleições. que volta para seu apartamento, Patrícia diz para Ju-
Palmira conta para ícaro que Akira mentiu em seu liana que utilizará o ataque de Carlos para morar com

depoimento e Júlia conclui que ele sabe quem ma- Francisco novamente. Patrícia chantageia Francisco e

tou Pimentel. usa o bebê como moeda de troca.

ANIVERSARIANT S
11/8
Adriane Jaimg
Ana C. Vieira
Brenda M. Serpa
Carlito E. Engelmann
Constancia Vitkoski

Dayane L. dos Anjos
Denara Correia
Edina Engel

Edina F. Neckel

Guiomar Berner
Hercules Pelens

Hermes Catafesta
Irineu de S. Filho
Ivete Nieczur
Ivone M. Grim
Jean Jung
Josiane C. zehnter

Lenize R. Weller

Marcos P. Buzzi
Neusa Kohlbach
Odete Maes

Omélia Neumann
Patrick Leon Kamrott

Tania M. m. Laube

Tiago Baier
Udo Borchardt
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O TURISTA

Frank, vivido por Johnny Depp,
é um americano de boas
maneiras que está de férias.

.

em Veneza, na Itália, e fica
amigo de Elise, interpretada
por Angelina Jolie, uma mulher
incrivelmente linda, com um

segredo misterioso. logo, o flerte
romântico e divertido deles se

torna uma rede complicada de
engodos perigosos, enquanto
eles são perseguidos pela
Interpol, pela polícia italiana e

por atiradores russos.

SE VOCÊ ME VISSE AGORA

Autora do famoso 'P.S. Eu
te amo', que foi adaptado
para o cinema, Cecelia Ahern
constrói, mais uma vez, uma
trama cheia de momentos
surpreendentes. Elizabeth Egan
não tem tempo para amigos e,
muito menos, para a imaginação
fértil do sobrinho luke que,
aos seis anos de idade, acaba
de conhecer Ivan, um amigo
ima�inário. Ao notar que
Elizabeth, às vezes, pode ouvi-lo
e sentir que está por perto, Ivan
resolve conhecê-Ia melhor. A
partir daí, começa a aparecer,
frequentemente, em sua vida,
levando-a a sair de seu ritmo
normal e retilíneo. O livro
narra uma deliciosa comédia
romântica com a marca da
jovem e bem- sucedida autora
irlandesa.
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GUSTAVO SANCH6Z

CARROS2
Após ganhar a Copa Pistão pela quarta vez, Relâmpago
McOueen e sua equipe retornam a Radiator Springs para
descansar. Lá ele reencontra Mate, seu maior amigo, que
aguarda ansioso pelo retorno. Pouco após a chegada,
Relâmpago toma conhecimento do Grand Prix Mundial, evento
organizado pelo empresário Miles Eixodarroda onde todos os
competidores usarãoAlinol, um combustível alternativo. Após
ser provocado em um programa de TV por Francesco Bernouilli,
um adversário, Relâmpago resolve também competir. Ele·
decide levar Mate para acompanhá-lo nas corridas, mas logo
ele é confundido com um espião americano.

JARAGuA 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)
• Carros 2 - 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 meu chefe - 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 (13h30 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 Gai1en 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 21h)

• 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 (21h40)
• 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 21h10)

• 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 21h30)

• 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 (13h10, 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)
• Corações Perdidos - Leg (13ti25, 18h30 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (15h1O)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (17h50)
• CapitãoAméIica: O primeiro vingador - L.eg (2(Xll))

Gianecchini tem
câncer linlático
O atorReynaldoGianecchini, 38 anos, foi
internado no hospitalSITio-libanês, em São
Paulo. Ele teve uma faringite crônica e durante
o tratamento fez uso de antibiótico. Em

contrapartida, se a doença cedeu, os remédios
causaramuma grave reação alérgica. Por
causa disso, o ator se submeteu auma bateria
de exames e o diagnóstico não foi nada bom.
Giane teriaum câncermro no sistema linfático.

GiovcmnaEmbank faz

declaração picante
AatrizGiovanna Ewbank,mulher de Bruno
Gagliasso, deu uma entrevista àPlayboyna
qual confessou qual omelhor lugar para

, fazer sexo. "Na areia. Sou louça por natureza.
Fernando deNoronhame deixa em estado de

orgasmo total e constante", contou.A revista
também quis saber quantas vezes é ideal
transarpor semana. "Fecho em três porque
todo dia não dá.Agora, se num diavocê

descansa, no outro tá legal", afirmou.
<,

.Modelo deslila com

lilho de 80b Marley
Amodelo Isabeli Fontana não esconde
mais a paixão pelo filho de Bob Marley. Os
dois foram algumas das celebridades que
desfilaram, nesta semana, na inauguração
de uma loja em São Paulo. RohanMarley
e Isabeli estão juntos, oficialmente, desde
julho. O relacionamento virou notícia no
mundo inteiro. Ele é ex da cantora Lauryn
Hill, com quem tem cinco filhos.

Gab�iel quer vida
igual a de roqueiro
No ar como vilão Léo, em Insensato Coração,
Gabriel BragaNunes, 39 anos, quer "vida de
roqueiro". Ele é um apaixonado por guitarras,
mulheres e dinheiro. "Gosto de dinheiro. Olho

para a nota e a acho bonita. Dólares e Euros,
principalmente, claro. Penso em dinheiro
como liberdade, Livre é aminhapalavra de
ordem nomomento", afirmou. Ele fatura,
entre salário e publicidade, cerca de R$ 2 .

milhões por ano.

Há um nítido desejo de se destacar profissionalmente, mas você
não deve perder o foco de suas necessidades pessoais. Na área
afetiva, pode surgir uma disputa pelo controle da relação.

TOURO
Tudo que envolva conhecimento específico será especialmente
favorecido. Siga suas convicções e tudo sairá bem. No campo
afetivo, nem mesmo a distância vai diminuir o entusiasmo.

GÊMEOS
Você sentirá necessidade de avaliar o que realmente importa
na vida. Na profissão, é preciso arregaçar as mangas e ir à
luta. O romance passa por uma fase crítica, mas libertadora.

CÃNCER
Tudo indica que o progresso estará vinculado às parcerias que
ifizer. Mudanças importantes podem marcar a vida, inclusive a
amorosa. As relações superficiais podem não sobreviver.

LEÃO
Evite ficar em evidência no ambiente de trabalho. O astral é dos
mais produtivos para quem atua nos bastidores. Do ponto de
vista emocional, o momento é de timidez e desinteresse.

VIRGEM
Excelente dia para entreter a clientela. Explore todo o

talento e criatividade. No campo afetivo, é hora de viver
intensamente as emoções.

O atorMarcos Palmeira foi flagrado
conversando com umamorena

desconhecida e com o primo, o também
ator Bruno Mazzeo. Eles estavam em um

bar da Zona Sul do Rio de Janeiro. O trio
bateu papo por bastante tempo e, em

seguida, foi embora. Palmeira demonstrou
intimidade com amoça e os dois trocaram
carinhos sem se importar (ou perceber) que
estavam sendo fotografados.

Marcos Palmeira
encontra morena

J
De Lucca nega luga
de blitz de Lei Seca

,

O atorBruno de Luccanegou que tenha

fugido de uma blitz da Lei Seca naZona Sul do
Rio de Janeiro. Ele alega que estava chegando
à portaria do condomínio fechado, para
visitar amigos, quando foi abordado por
um homem sem identificação. Pensando
em se tratar de um procedimento de rotina,
o ator entregou a documentação e entrou

no condomínio. Bruno afirma que não teve
.seus documentos devolvidos.

LIBRA
Tenha cuidado para não deixar a vida íntima em segundo
plano. Há uma tendência a priorizar o campo profissional
em detrimento das relações familiares· e afetivas.

ESCORPIÃO
Novos horizontes vão se abrir para quem deseja aprender,
ensinar ou divulgar o próprio trabalho. No campo afetivo,
nem mesmo a distância poderá diminuir o entusiasmo.

SAGITÁRIO
Este é o momento de separar o que serve do que não serve
mais em todos os setores da vida. No campo sentimental, a
necessidade de segurança vai falar mais alto.

CAPRICÓRNIO
O astral revela uma grande capacidade de transformar a vida
e de mudar as situações a seu favor. Na área sentimental,
pode haver uma disputa pela controle da relação.

AQUÁRIO
Não tente forçar o ritmo de trabalho. Você pode ter um
dia mais produtivo se agir discretamente. A vida amorosa

pode deixar a desejar. Evite atritos com a pessoa amada.

PEIXES
Você terá o privilégio de unir o útil ao agradável no setor
profissional. Poderá ter êxito em tarefas competitivas ou
recreativas. Uma nova paixão vai apimentar a vida amorosa.
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TORTAS
No inverno, todomundo
mereceaquelemomento
supremo de degustação. .

Nada como apreciar um café
da tarde na companhia da
família ou de amigos, não '

é?Para deixar essa reunião
aindamais inesquecível,
leve àmesa uma torta.

Mas, não qualquer uma. Se
você quer ideias, confira as

.
-�

receitas a seguir e corra para
o supermercado.Ainda dá
tempo de convidar pessoas
especiais e curtir ofim
de semana.

RECHEIO
• 3 copos de leite �

• 3 colheres (sopa) de amido de milho
• 2 unidades de gema de ovo
• 4 colheres (sopa) de açúcar
COBERTURA
• 6 maçãs em fatias
• 1 gema de ovo para pincelar
• Açúcar a gosto
• Canela da China em pó para polvilhar

Torta de Chocolate

Modo de preparo:
CREME

Bata tudo no liquidificador e coloque
para gelar sobre a massa.

MASSA

Triture a castanha de caju � misture com a

manteiga. Disponha sobre a forma.

COBERTURA

Leve tudo ao fogo e retire só quando ficar
dourado e cremoso.

Modo de preparo:
MASSA
Misture todos os ingredientes até
obter uma massa bem homogênea
e reserve.

RECHEIO
Leve tudo ao fogo baixo e mexa até

engrossar. Reserve.

MONTAGEM
Leve as maçãs ao fogo baixo junto
com uma colher (sopa) de açúcpr
por cerca de cinco minutos. Rrra
montar, divida a massa em duas

partes iguais. Estique uma das partes
em uma forma número três untada
com margarina. Espalhe o recheio

por cima. Cubra o recheio com as

fatias demaçã e polvilhe com açúcar

Torta de
iogurte com

abacaxi e
hortelã

Ingredientes:
CREME
• 4 copos de iogurte de 200g
• 500 ml de leite
• 1 lata de leite condensado
• 30g de baunilha
• 20g de gelatina

MASSA
• 250g de castanha de caju
• 60g de manteiga

COBERTURA
• 1 copo de água
• 1 abacaxi cortado em cubos
• 150g de açúcar
• 1 pau de canela
• 1 colher (sopa) de maisena
• 6 folhas cortadas em tiras de
hortelã para decorar

FOTOS DIVULGAÇÃO

Torta de doce de leite
com cobertura crocante

Ingredientes:
MASSA
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 3 colheres (sopa) de água
• 1 colher (chá) de leite
• 1 envelope de gelatina em pó sem sabor
• 2 latas de leite condensado cozido
• 1 pacote de biscoito maisena
• 1 lata de creme de leite

COBERTURA
• 1 colher (chá) de canela em pó
• 1 xícara de açúcar mascavo
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 xícara de manteiga derretida

Modo de preparo:
MASSA

Triture o biscoito com a manteiga no

liquidificador. Forre uma forma de fundo removível
com a mistura e reserve. Bata em uma batedeira
o leite cóndensado, o leite, o creme de leite e a

gelatina hidratada na água e dissolvida em banho
maria. Despeje sobre a massa e reserve.

Torta de Mac;ã
Ingredientes:
MASSA
• 125g de manteiga
• 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 ovos
• 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
• 1 xícara (chá) de açúcar

I . �
�

t'.' ...

e canela. Coloque a outra parte da
massa por cima e pincele os filetes de
massa que ficaram por cima com uma

gema e deixe assar em forno alto por
30 minutos ou até dourar.

COBERTURA

Misture o açúcar mascavo, a farinha de trigo e

a canela. Despejar sobre a mistura a manteiga
derretida e, com a ponta dos dedos, incorpore
os ingredientes, fazendo uma espécie de farofa.

Salpique essa farofa sobre a massa da torta. Leve
à geladeira por seis horas. Retire e desenforme.

Ingredientes:
MASSA
• 2 xícaras (chá) de açúcar
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de chocolate em pó
• 1 colher (café) de fermento em pó
• 5 ovos
• Yz xícara (chá) de margarina derretido
• 1 xícara (chá) de água fervendo

CALDA
• 1 Yz xícara (chá) de leite quente
• 1 colher (sopa) de chocolate em pó
• 2 colheres (sopá) de licor de cacau

RECHEIO
• 2 latas de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de margarina'
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó
• Raspas de chocolate preto para decorar

Modo de preparo:
MASSA
Junte todos os ingredientes secos: o açúcar,
a farinha de trigo, o êhocolate e o fermento.
Bata os ovos à parte, a margarina derretida e

a água fervendo: Misture com os ingredientes
secos. Coloque em uma forma untada e

enfarinhada e leve para assar em forno médio
(lSQ°C) por aproximadamente 40 minutos.

CALDA
Em um recipiente, misture todos os
ingredientes e reserve.

Recheio de brigadeiro - Em uma panela,
misture todos os ingredientes e leve ao fogo
até engrossar.

MONTAGEM
.

Divida o bolo ao meio e regue as partes
com a calda e coloque o recheio. Cubra
o bolo com a cobertura e decore com as

raspas de chocolate.
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EDUARDOMONTECINO

FUlANA
r

Orgão ambiental
dá sua versão

....., ..

"Na verdade, a população é que joga
o lixo. E!�s dizem que é a Prefeitura,
mas é aprópria população'; afirma
CésarHumberto Rocha, presidente'
daFujama (Fundação Jaraguaense
do MeioAmbiente).
"As pessoas aproveitam a noite

para deixarem o lixo na rua. Só
� podemos aplicarmulta se houeer

flagrante oú Se tiver uma denúncia
com dados concretos, como a

placa dos carros", explica César
O presidente afirma que se a

população não tiver educação
e não se conscientizar da
imRortância de não jogar lixo
em loeais Jiaade'quados, 0 p06er

.

publico na.o poderá fazer nada.
"Já colocamos placas naqueles
terrenos, mas derrubaram",
salienta. Ele pede para que a

população ajude a Fujama,
denunciando as irregularidades.

o pintorAIcir JoãoMengarda (foto) e o aposentado lÍIidoWeiss bloquearam o acesso ao local do lixão

-

LIXA0 IRREGULAR

lizaram para dar fim à situação.
No último sábado, o pintor

Alcir João Mengarda e o apo
sentado Álido Weiss, cansados
de presenciar o despejo de lixo,
bloquearam o acesso ao trecho.
Além dos problemas com o lixo,
a falta de iluminação no local o
torna perigoso. "Já vimos gente
consumindo, vendendo drogas
e algumas vezes a rua' é feita de

motel", afirma Aleir. Os morado
res ameaçam não abrir a rua en

quanto não houver uma solução
para o problema. "se a Prefeitura

abrir, fechamos no outro dia",
garantem. Outro motivo para a .

revolta dos moradores é que, de
acordo com eles, a própria Pre
feitura de Jaraguá joga resíduos
de obras no local.

Comunidade cobra
solução para o caso
Moradores da rua Luiz Bortolini, bairro
São Luís, reclamam do descaso das
autoridades e chegaram a fechar a rua

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

há, aproximadamente, sete anos..
O lixão irregular fica no úni

co trecho não asfaltado da rua. A

população despeja ali todo o tipo
de dejeto e quem sofre são os

moradores. Eles reclamam que
em dias de sol, além da poeira, o
mau cheiro fica insuportável. De
pois de fazerem abaixo assinado
e registrarem reclamações na Fu
jama (Fundação Jaraguaense do
MeioAmbiente) e na Prefeitura, a
solução que encontraram foi fe
char o trecho da rua onde está o

depósito de lixo, já que os órgãos
responsáveis ainda não se mobi-

Pneus, isopor, sofás, brinquedos, garrafas de bebida al

coólica, tijolos, restos de asfalto,
restos de concreto, calotas e pa
ralamas de carros, gesso, placas
de propaganda eleitoral, latas de

tinta, mangueiras, fios de eletri
cidade, animais mortos. É com

todo esse lixo que os moradores
da rua Luiz Bortolini, no bairro
São Luís, tem de conviver diaria
mente. O problema, segundo os

moradores, vem se arrastando

FALTA DE
RESPEITO-

Morador registroumomento em que homem

jogava resto demóveis no lixão irregular

AULAS S.USPEHSAS

Escola passa por reformas
A SecretariaMunicipal de Educação comunica que as aulas na Escola
Machado de Assis, no bairro João Pessoa, estão suspensas desde ontem. A
unidade está em obras e no decorrer desta semana haverámovimentação de

postes e cabos de energia elétrica. Amedida é para garantir a segurança. As
aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 15.

,

PESQUISA

Inscrições encerram na segunda
Termina na próxima segunda-feira, dia 15, o prazo de inscriçãode projetas acadêmicos
para o Programa dê Incentivo à Pesquisa, do Centro Universitário - Católica de Santa
Catarina, para o segundo semestre de 2011. As inscrições podem ser feitas através do.
site da instituição (www.catoiícasc.org.br). Neste link o acadêmico também terá acesso

ao edital do programa, que é válido para o segundo semestre de 2011.
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o domingo que está por vir é o

dia no qual comemoramos
o Dia dos Pais. É com os pais que
as crianças e jovens aprendem a

desenvolver e aprimorar as vir
tudes. Porém, existe uma virtude
que pode ser colocada acima das
outras, e que talvez seja a mais
difícil de passar para um filho, a
virtude de que falo é: a fé.

Tenho certeza de quemeu pai
não fica triste e nem ofendido,
mas posso dizer que tive a gra
ça de ter "dois pais" extras, meu
querido opaWatzko e o também

querido avô Mahfud.
Do meu pai, o que eu admiro

é a determinação que ele pos
sui, e tenho sempre a imagem
daquele homem que eu posso
contar sempre. Lembro do quan-

PONTO DE VISTA

IR ES-I
IA S IS!CRISTIANO MAHFUD WATZKO.

ESTUDANTE DE DIREITO

to ele fazia questão de, mesmo
com todo o trabalho na empresa
e as aulas na faculdade, ter um
tempo para poder estar e brincar
comigo. Talvez, ele não lembre,'
mas aindame lembro do dia 7 de
dezembro de 2004. Logo após eu
terminar de fazer uma prova de

vestibular, ele fez questão de me
dar de presente o livro "Nunca
Desista de Seus Sonhos" de Au

gusto Cury. E as palavras escri
tas por �le no livro me fazem ter

certeza de que posso contar com
meu pai sempre;

Do meu opa Watzko, que já
está "caçando nas eternas cam

pinas", guardo a recordação da

quele homem que eu podia me

divertir e brincar, As horas em

que jogava bocha com ele, as

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

2DITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 02/11
CEcíLIA KONELL, Prefeita Municipal de Jaraguá do Sul (SC), convoca todos
os cidadãos para a AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se no dia 2 de setembro
de 2011, no horário das 19 às 22 horas, nas dependências da Câmara Mu
nicipal de Jaraguá do Sul, situada na Avenida Getúlio Vargas, nO 621, bairro
Centro, para o processo de tomada de decisão em relação ao Estudo Ambien
tai da Avenida Arterial Via Verde a ser implantada pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul no bairro Ilha da Figueira. Consultas sobre o objeto da audiên
cia poderão ser feitas pelos interessados a partir da data de publicação 'deste
edital, na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal, situada
na Rua Walter Marquardt, n.? 1.111, bairro Barra do Rio Molha, fone (47)2106-
8130, e-mail planejamento@jaraguadosul.sc.gov.brJaraguá do Sul (SC), 10 de
agosto de 2011.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

f'

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul- SC - E- mail:

Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Anulação/cancelamento de Protesto n° 036.06.005575-3
Autor: Moretti Automóveis Ltda.
Réu: Fiorella Distribuidora de Peças Ltda.
Citando (a) (s): Fiorella Distribuidora de Peças Ltda., Avenida Martinho Guedes,
47, Vila Elisio - CEP 04.294-110, fone (011), São Paulo - SP.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica (m) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para respond
er (em) à ação, querendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, pres
sumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petíção :

inicial (art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 06 de julho de 2011.

conversas, são momentos que
irei sempre lembrar.

Do meu avô Mahfud tenho or

gulho de poder aprender a cada
dia que passa, sobre diversos as

suntos, paramimmais do que um

avô, um amigo de todas as horas.

Após estas humildes palavras
sobre estes homens que fazem

parte da minha história e que
tanto admiro, quero partilhar
com vocês leitores uma parte do
filme "Indiana Iones e a Última
Cruzada". As cenas finais do fil
me nós mostram um pouco so

bre a bela virtude: fé.
No final do filme, o Indiana

Iones deve enfrentar três desa
fios para chegar ao Santo Graal.

Apesar de não acreditar·muito
sobre a existência do Cálice Sa-

grado, ele é obrigado a enfren
tar os desafios, pois seu inimigo
Helmut atira no seu pai, e a úni
camaneira de salvá-lo é beber do
cálice sagrado ..

Seu inimigo ainda o desafia:
- Está na hora de descobrir

em que acredita.
O primeiro desafio é o sopro

de Deus. Indy vai repetindo para
si mesmo a expressão: "Apenas
o homem penitente passará". E

chegando ao local do primeiro de

safio, ele pensa... "O homem peni
tente é humilde, e ajoelha-se dian
te de Deus"! No momento que ele
'se ajoelha, consegue passar pelo
primeiro desafio, pois caso não
tivesse se ajoelhado, teria perdido
a cabeça literalmente nas lâminas
escondidas nas paredes.

O segundo desafio é a Palavra
de Deus. Indy consegue passar
também por este desafio.

E o último desafio, é o Cami
nho de Deus. Esta é uma prova
de fé. Nesse momento, sabia
mente o diretor deste belo filme,
volta à imagem para o pai de

Indy, e ele diz: "Deve acreditar,
garoto! Tem de acreditar"! Logo
em seguida, vemos que Indiana

consegue passar pelo último de

safio, pois ele passou pela prova
da fé. E com isso, consegue salvar
seu pai.

Na última cena do filme, Indy
pergunta a seu pai:

- O que você achou, pai?
- Eu? Iluminação.
Desejo aos leitores um aben

çoado e iluminado Dia dos Pais.

DO LEITOR

SI I IC P

ACESSIBILIDADE

Com o passar dos anos, passamos a ouvir fre

quentemente campanhas sobre acessibilidade
nos veículos de comunicação. Mas será que o seu

verdadeiro significado vem sendo colocado em

prática?
Não há como negar que muitos locais aqui na

cidade são adaptados a receber pessoas com ne

cessidades especiais, mas ainda temosmuito a me

lhorar em vários aspectos.
Como membro desta classe, venho encontran

do dificuldades no que diz respeito a ter uma vida
social igualitária.

Também encontramos barreiras no mercado de
trabalho, que já deveriam estar resolvidas. Temos
uma lei que nos ampara, dizendo que toda gran
de empresa deve reservar vagas para portadores
de deficiência. Tudo bem, isto de certa forma é

respeitado. Mas passei por duas situações onde fi
cou notório que amaioria destas vagas é destinada

apenas para pessoas que desempenham função
operacional, ou seja, de certa forma a acessibi
lidade, juntamente com a inclusão social é mas
carada, pois quando pessoas com uma maior
dificuldade de locomoção tentam adentrar no

mercado de trabalho. são impedidas por falta de

adaptação nas empresas.
Todos dizem que o mercado de trabalho exige

qualificação, às vezes diante da situação que me

deparo com um mercado "inacessível", chego a

pensar: será que vale a pena?
Sem falar que nem ao menos calçadas e pré

dios públicos adequados temos em nossa cidade,
cabendo ao Executivo e ao Legislativo tomar provi
dências colocando em prática a verdadeira respon
sabilidade (representatividade).

Franklin Tadeu Hanemann.
secretário DCE da Católica SC

EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Comunica que houve perca de NF-e de sua empresa por nome JAG INDUSTRIAL LTDA.

Que tem por nO 3327, 3376, 3866, 3927 e 3930, e que tomou as devidas providências
conforme relato na Delegacia de Polícia de Barra Velha, PERDA DE DOCUMENTO OU

9BJETO registro nO 00033 - 2011 - 02784, em 27 de julho de 2011.
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DIA DOS PAIS .

Opções variadas para presentear
Clube de Mães
de Jaraguá do Sul

. -

promove exposiçao
com produtos·
artesanais para

.

esta data especial

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

OPrograma Clube de Mães or

ganiza hoje uma exposição
de trabalhos manuais na Praça
Ângelo Piazera. Essa pode ser

uma oportunidade para que os

filhos troquem os tradicionais

presentes de Dia dos Pais (meias,
cintos e ferramentas) pela origi
nalidade de produtos artesanais.
A feira vai das 8 às 17 horas e

ocorre toda segunda quinta-feira·
de cada mês mesmo se estiver

chovendo, pois há um espaço co

berto no local.
De acordo com Marilene Ma- -

lheiro Brunch, coordenadora do

programa, Iaraguá do Sul conta

com 68 Clubes, que envolvem
1.385 mães. Mas, nem sempre to
dos os grupos participam da ex

posição, às vezes em função do
mau tempo. "Temos 35 clubes que
costumam não faltar. São cerca de
40 pessoas. Cada grupo manda
uma ou duas representantes para
expor", afirma a coordenadora.

Segundo ela, as mães sempre con
seguem vender suas criações. "Na
semana passada, uma vendeu R$
180". Normalmente, os produtos
oferecidos são panos de prato, xa
les, tocas, toalhas bordadas, entre
outros,mas esta semana os artesa
natos foram confeccionados pen
sando no gosto dos pais.

Os filhos que passarem pela
feira poderão encontrar aven

tais para churrasco, lixeiras

para carro, suportes para mou

se, além das tocas e luvas, peças
coringas do inverno. Outra van
tagem em prestigiar as artesãs

jaraguaenses são os preços aces

síveis. O avental, por exemplo,
custa R$ 20, as tocas vão de R$ 8
a R$ 12, dependendo do modelo.
"E nossos produtos são de muita

qualidade", completa Marilene.

EDUARDO MONTECINO

ProgramaReciclaCDLjFujama terá três novos pontos de coleta
Na segunda-feira, a Fujama (Fun

dação Jaraguaense de Meio Ambien
te) iniciou a instalação de mais três

pontos de coleta de materiais ele

trônicos, como parte do programa
Recicla CDL/Fujama, eIl_l parceria
com a Câmara de Dirigentes LOjistas
(CDL). Os novospontos são no Senac,
na Faculdade Anhanguera e na Uni
versidade Católica de Santa Catarina.
Destes, o coletor do Senac já está em

uso, e os outros devem estar prontos
até o final da semana que vem.

Desde o início do programa,
em junho do ano passado, já foram
coletadas 44,22 toneladas de equi
pamentos eletrônicos, como apa
relhos de som, celulares, baterias,
monitores, CPUs, placas de vídeo,

teclados, mouses, impressoras, es
tabilizadores, cabos de força e tele
visores, entre outros.

As entidades promotoras do pro
grama ressaltam que a coleta não

abrange aparelhos elétricos, como

ferros de passar, forninhos e ventila
dores, e também não faz a coleta de
cartuchos de impressora.

A entrega deve ser feita apenas
por pessoas físicas. Empresas e ór
gãos públicos podem encaminhar
o material diretamente para em
presas de reciclagem, como a Com

puciclado Reciclagem, responsável
pela reciclagem dos eletrônicos co

letados pelo programa. A próxima
coleta e fiscalização dos pontos será
no dia 20 destemês.
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MÚSICA

Scar oferece bolsas
deestudo integrais
Aulas do Projeto Música para Todos
também incluem educação musical,
prática de conjunto e canto coral

Santa Catarina mais segura
e você mais protegido.

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

Quem já pôde acompanhar
um concerto de harpas cer

tamente se encantou com o som

do "instrumento dos anjos", um
dos mais antigos do mundo e

ainda pouco conhecido no Bra
sil. Hoje, existem apenas 45 har

pas no país e· 17 delas estão na

Scar (Sociedade Cultura Artís
tica), o que leva Jaraguá do Sul
a ser considerada pólo brasileiro
do instrumento.

Com o objetivo de promover
o ensino musical e ampliar o

trabalho de inclusão social atra-

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.

vés da música, a harpa passou
a integrar o projeto Música para
Todos (MPT) da Scar, que está
tom seis vagas abertas para
bolsistas integrais. Até a próxi
ma quarta-feira, os interessa
dos devem entrar em contato

com a secretaria da Scar, para
agendar uma entrevista e parti
cipar do processo seletivo.

Segundo o coordenador do
MPT, Roberto Kock, alguns dos
critérios de seleção mais impor
tantes serão o interesse do alu
no em aprender o instrumento
e a disponibilidade de horários

para participar, além das aulas,
das atividades complementares

obrigatórias do projeto: a educa
ção musical, prática de conjunto
e canto coral.

A musicista Carolina Ribeiro
(formada em harpa pela Univer
sidade Federal de Minas Gerais)
será a professora das aulas indi
viduais, que terão 50 minutos de

duração e vão acontecer sempre
às quintas- feiras namanhã, tarde
e noite, conforme agendamento.
Já os encontros da educação mu
sical ocorrem na quarta-feira, às
14h40 ou 18h30 e o canto coral
nas segundas-feiras (juvenil às
18h30 e adulto às 19h30).

Segundo Kock, o projeto Mú
sica Para Todos hoje beneficia
mais de 120 crianças e jovens
com o aprendizado de vários ins
trumentos. Mais informações na

secretaria da Scar, no (47) 3275-
2477, das 7h30 às 12h e das 13h
às 22h.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Secretaria de
Estado da
Segurança Pública
www.ssp.sc.gov.brPolícia Militar - 190 I Disque Denúncia - 181 SANTA CATARINA

t
"
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BOLA NA REDE

Fenômeno de gols
no futsal de [araguá
Há pouco mais de um ano e meio
em ]araguá do Sul, Felipe sonha em
defender a AD] na Liga Nacional

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Em pouco mais de um ano e

meio em Iaraguá do Sul, fo
ram quatro títulos, três artilha
rias e '283 gols marcados. Essa é

� incrível marca de Felipe Para

dynski dos Santos, 17 anos ano

de idade, natural de Ijuí (RS).
Somente nos 11 jogos do Cam

peonato Estadual sub- i7 deste

ano, o jogador balançou a rede
adversária em 45 oportunida
des, em uma média pouco mais
de quatro gols por jogo. "Procuro
estar sempre bem posicionado,

na hora certa e no lugar certo. É
importante também ter calma",
explicou o atleta. Mas Felipe faz

questão de destacar a ajuda dos

companheiros que o ajudam a

ficar "na cara do gol".
Apesar da pouca idade e do

. porte físico franzino, o garoto
já joga em três categorias dife

rentes, sub-17, sub-20 e adulto.
Pelo time profissional da ADI,
já foram seis gols marcados,
sendo um deles no último jogo
contra Capivari de Baixo. "Já
sou quase profissional e que
ro seguir carreira no esporte",
disse. Algumas equipes de fora

do Estado já o procuraram, mas

por enquanto nada foi concreti
zado e Felipe já faz planos para
jogar a Liga Nacional de 2012

por Iaraguá do Sul.
O futsal entrou na vida de Fe

lipe há 13 anos, quando a mãe
lhe deu de presente de aniversá
rio a inscrição em uma escolinha
de futsal. Depois de passar por
alguns clubes, o técnico Augus
tinha Ferrari o viu jogando em

Camboriu e se interessou. A con

tratação aconteceu ano passado
e o garoto passou um período
morando sozinho, até que este

ano a mãe veio para Iaraguá do
Sul. O principal objetivo do jo
vem atleta é conseguir destaque
nacional e ser convocado para a

Seleção Brasileira. O ídolo que
inspira Felipe é Lenísio, "porque
faz bastante gols".

EDUARDO MONTECINO

Jovem atleta em busca de reconhecimento nacional e dewna convocação

Comissão técnica aposta em futuro brilhante
O preparador físico e de go

leiros da equipe, Aldair Eleutério,
afirma que das 20 contrações fei
tas em três anos, Felipe é omelhor.
"Ele tem o dom, é difícil encontrar
alguém assim como ele pelo país",
comentou Aldair. Além disso, o

preparador destaca a humildade e

o bom caráter do jogador. "Se tiver

cabeça e continuar assim, vai lon
ge", prevê o preparador.

Há 16 anos trabalhando com

as categorias de base do futsal
Jaraguaense, Augustinho Ferrari
também acredita que Felipe possa
ter um futuro brilhante no espor
te. "Ele está sempre bem posicio
nado, já fez vários gols", comentou

o treinador que revelou jogadores
como Leco e 'outros que estão jo
gando no exterior e em clubes

que disputam a Liga Nacional. Se
gundo ele, há outros jogadores na
equipe sub-I? com potencial para
seguir carteira no futsal. A equipe
é a líder do Estadual e já está clas
sificada para a quarta fase.

DNULGAÇÃO

Treinador admite a possibilidade de
levantar apenas uma taça este ano

Felipão não acredita em
dois títulos ainda em 2011

O técnico Luiz Felipe Scolari
afirmou que não vê o Palmeiras
com chances de conquistar os tí
tulos da Copa Sul-Americana e do

Campeonato Brasileiro. Na opinião
do treinador, o time tem condições
de brigarpor apenas um título.

Mesmo assim, Scolari des
carta priorizar uma competição
e promete escalar o que tem de
melhor para o duelo contra o

Vasco, hoje, fora de casa.

"Não vamos priorizar com-

petições. Temos um grupo
muito bom e com esse grupo
podemos enfrentar as duas com
petições. No entanto, ganhar as

duas diria que é muito difícil,
mas não impossível", declarou
Scolari durante um evento de um
dos patrocinadores do clube.

Considerado especialista em

competições .mata-mata, Scolari
ressalta a importância de marcar

gol fora de casa no confronto con

traoVasco.

'BICIC�OSS
Defendendo
a liderançQ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUíMICAS,
PLÁSTICAS, BORRACHAS, PAPELÃO E ISOPOR DOS MUNiCíPIOS DE
JARAGUÁ DO SUL, COTUPÁ, GUARAMIRIM, MASSARANDUBA E SCHRO
EDER - SINTIQUIP, convoca todos os empregados das empresas Guaraplast
Indústria de Embalagens Ltda - EPP e Sulpack Indústria de Embalagens Ltda,
associados ou não, interessados nas Ações Trabalhistas de nO 53/2010 da 2a
Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul-SC e 57/2010 da 1a Vara do Trabalho de

Jaraguá do Sul-Se, onde o Sindicato postula o adicional de Periculosidade, para
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 15/08/2011, em
primeira convocação as 18h:30min. e segunda convocação as 19h, tendo por
local a sede do Sintiquip, , sito a Rua José Leier, nO 388, Bairro Centro, Jara-,
guá do Sul-SC, CEP 89.251-092. Não tendo quorum por ocasião da primeira
convocação, a Assembléia dar-se-á em segunda conviocação, com qualquer
número de presentes
COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
- Análise, Discussão e Deliberação sobre a proposta formulada pelas Empre
sas, visando o acordo nos processos de n? 53/201'0 da 2a Vara do Trabalho de

Jaraguá do Sul-SC e 57/2010 da 1a Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul-S.G.
Jaraguá do Sul, 10 de agosto de 2011.

SERGIO LUIS FERRARI - Presidente
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SUL-AMERICANA

Noite de estreia dos brasileiros
Nenhum empate registrado nos quatro
jogos da competição continental ontem
DA REDAÇÃO
ALEXANDRE PERGER

1\ noite de quarta-feira 'foi de
.l1..estreia para sete clubes bra
sileiros na Copa Sul-americana.
Em Fortaleza, o São Paulo fez 1

a O contra o Ceará. Mas ainda no

primeiro tempo, o time nordesti
no empatou o jogo, aos 46 minu
tos. Quando tudo se encaminhava

para o empate, Marcelo Nicácio
virou o jogo aos 49 do segundo
tempo para o Ceará, que precisa
de um empate na partida de volta,
em São Paulo, no dia 24 deste mês.

Já no Engenhão, Flamengo e

Atlético Paranaense empatavam
em O a O, mas, �os 37, Iael foi der
rubado pelo goleiro dentro da área
e o árbitro marcou pênalti. Ronal
dinho Gaúcho cobrou e fez 1 a O

para o time do Rio de Janeiro, que
perdeu a primeira colocação no

Brasileirão para o Corinthians. O
jogo decisivo está marcado para o

dia 24 deste mês, naArena da Bai
xada' em Curitiba. Um empate co-

loca o Flamengo na próxima fase.
,

Jogando em Ipatinga, o Atlético
Mineiro foi superado o Botafogo
por 2 a 1 e tem amissão de reverter a

placarnoRio de Janeiro, no dia23 de
agosto. O marcador foi aberto aos 7
do primeiro tempo.MareioAzevedo

,

cruzou e Herrera fez o primeiro para
o Botafogo. Aos 39, Maicosuel rece
beu lançamento de Marcelo Mattos '

e ampliou. Os mineiros ainda des
contaram no fim da primeira etapa,
com Richarlyson.

O único brasileiro que enfren
tou um clube de fora do Brasil
foi o Internacional, que encarou

o Indenpediente, da Argentina,
fora de casa. O Colorado marcou

primeiro aos 36 do primeiro tem
po, com Leandro Damião, de car
rinho. Os argentinos empataram
ainda aos 41. A virada veio aos 27
da segunda etapa, com Perez em

cobrança de falta.
Para fechar os jogos dos bra

sileiros, Vasco e Palmeiras se en

frentam hoje, às 21h50, em São

Januário.

DIVULGAÇÃO IJARBAS OLIVElRA/VIPCOMM

DIVULGAÇÃO

Clássico sem brilho e sem gols naVila Belmiro '

Em jogo isolado, válido pela
5a rodada do Brasileirão, na Vila
Belmiro, Santos e Corinthians

protagonizaram um clássico sem
muito brilho e ficaram no O a O.
O Timão ainda foi beneficiado
com o resultado, reassumindo a

liderança do campeonato, que
havia sido roubada pelo Flamen -

.

go. Os dois clubes estão empata
dos com 33 pontos, mas o time

'paulista tem uma vitória a mais

que os cariocas. Já .o Peixe, que
precisava vencer, não conseguiu
espantar amá fase e engrenar no

campeonato. O time da Vila su

biu duas posições e está na 14a

colocação, com 15 pontos.
O treinador Muricy Ramalho

não conseguiu quebrar o tabu e

completou 13 jogos sem vencer a

equipe de Parque São Jorge, con-

tando jogos desde 2007 pelo Pal

meiras, São Paulo e Fluminense.
O clássico foi prejudicado

pelo amistoso da Seleção Brasi

leira, já que Mano Menezes con

vocou Paulo Henrique Ganso e

Neymar, as principais estrelas do
elenco santista. Já o Corinthians
ficou sem o volante Ralf, uma das

principais peças do esquema tá
tico do técnico Tite.

Seleção Brasileira perde
amistoso paraAlemanha

Jogando' em Stuttgart, o

time de Mano Menezes perdeu
ontem para a Alemanha por 3
a 2. O castigo para o fraco fute
bol apresentado pelo Brasil veio
aos 14 minutos, quando Kroos
foi derrubado na área por Lú
cio. Pênalti que Schweinsteiger
converteu para colocar a Ale
manha em vantagem.

Seis minutos depois, os do
nos da casa chegaram ao se

gundo gol. Após bela troca de

passes, a bola passou pelos pés
de Kroos, Müller, Klose e che

gou até o jovem Gõtze, desta-

que do Borussia Dortmund. O
camisa 8 driblou Julio Cesar e

marcou. Pouco depois, Daniel
Alves foi derrubado por Lahm.
Rabinho cobrou e diminuiu

para o Brasil
A Alemanha chegou ao ter

ceiro após falha de André San

tos, que perdeu a bola dentro
da área para Schweinsteiger.
Schürrle recebeu o passe e chu
tou de primeira para ampliar a
vantagem do time da casa. Já
nos descontos, Neymar des
contou com um com um chute
de fora da área.

'Alexandre Pato lamentawnadas cllances
de gold� no jogo.de ontem
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INVESTIMENTO DE R$ 3,7 MILHÕES

Obras devem 'começar,
mas dúvidas continuam
Revítalízação da rua
28 de Agosto e falta
de saneamento básico

provocam críticas dos
-

vereadores e da Aciag
JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

Discutido desde fevereiro do ano passado, o
projeto de revitalização da rua 28 de Agos

to finalmente está para ser posto em prática,
porém, sem esclarecer as dúvidas da comuni

dade. Para a Aciag (Associação Empresarial de
Guaramirim), e para a Câmara dos Vereadores,
antes da pavimentação e asfaltamento da via,
seriam necessárias obras de saneamento básico
e de melhorias no escoamento de água. Porém,
a Prefeitura afirma que as obras de saneamento
serão feitas após a revitalização, quando houver
recursos disponíveis para isso.

Para o vereador Diogo Iunckes, a questão é

incompreensíveL "Vão fazer como, desmontar
tudo depois para fazer as obras do esgoto?",
questiona. Ele afirma que ninguém é contra

a revitalização, só querem garantias de que o

serviço será duradouro e o investimento não

será desperdiçado.
Para a Aciag, a preocupação é com a condi

ção do asfalto no longo prazo. "O que nós teme
mos é que o asfalto seja danificado pela falta de
estrutura para o escoamento, e que alague por
qualquer chuva", explica o presidente, Carlos

Hugo Dequêch. Ele questionacomo serão feitas as
obras de saneamento após a révitalização. "Quere
'mos que o Executivo nos explique como será fei
to, pois não entendo como pretendem instalar

tubulação depois que estiver tudo pronto".
O prefeito Nilson Bylaardt rebate as crí

ticas. Segundo ele, os vereadores aprovaram
todo o projeto, e agora questionam por ques
tões eleitorais. "Não tiveram problemas com o

asfaltamento na Corticeira e no Guamiranga,
onde precisa ainda mais de. esgoto, mas no

centro só criticam", retruca. Bylaardt ressalta
que há um projeto de saneamento básico em
estudo pela Prefeitura, e garante que as obras
serão feitas nas calçadas. "Atualmente temos

vários sistemas modernos para fazer as obras
sem ter que abrir as ruas", afirma, sem explicar
estes sistemas.

As obras de revitalização abrangem os 4,5
quilômetros da principal via do município,
além de calçamento entre a Igreja Matriz e

a Estação Rodoviária, e estão orçadas em R$
.3,7 milhões, financiados pelo Badesc. Além

disso, serão embelezados três pontos - em

frente à Prefeitura, na praça Cantalício Erico
Flores, e em frente à IgrejaMatriz. A licitação
foi fechada no final do mês passado, e a em

presa aprovada, a Conpla Construções e Pla

nejamento Ltda., já está fazendo os estudos
iniciais. A ordem de serviço deve ser assinada

junto ao governadorRaimundo Colombo, sem
data confirmada.

Projeto abrange asfaltam.,.. de 4,SIan da 28 de Ilgosto, com l'eCIII'SOS que somamR$ 3,7mi
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pais, e a certidão de casamento

no caso de mudança de nome. A

declaração da Defesa Civil ates
tando os danos será emitida no

momento do cadastro.

Dellagiustina ressalta que
quem estiver morando de alu

guel pode atualizar os dados
cadastrais do FGTS na Caixa
Econômica Federal, e desta ma

neira obter um comprovante de
residência em nome próprio.
"Isso deve permitir o cadastro
em outros mutirões, já que não

podemos dar o beneficio sem um

comprovante válido", explica.
A Caixa Econômica Federal

avisa que a documentação pre
cisa estar completa para fazer o

cadastro, e que não serão acei
tos processos em que algum
dos documentos esteja faltando,
devido ao prazo para o bloqueio
das contas.

Vítimas das chuvas demarço estão sendo contempladas
Hoje é último dia do mutirão

de cadastramento do FGTS para
as VÍtimas das enchentes demarço
em Schroeder. O atendimento está
sendo realizado junto à Prefeitura,
das 8 às 16h30, e a estimativa é que
sejam atendidas por volta de 400

pessoas. Na terça feira, foram fei
tos 300 atendimentos e, segundo
o diretor da Defesa Civil, Marcos
Dellagiustina, o movimento foi
o mesmo durante a quarta-feira.
"No último dia, esperamos um

pouco de movimento a mais, pois
muita gente deixa para a última

hora, ou esquece os documentos
e tem que vir novamente", explica.

Para o cadastro, são neces

sárias cópias legíveis do CPF, da
identidade, das páginas de iden
tificação da carteira de trabalho e

das páginas de contrato, além de

comprovante de residência em

nome próprio, do cônjuge ou dos
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A escolha perfeita

ápsula de óleo de coco
Conheça os benefícios das Cápsulas oleosas!

Feitnà base de coco, o óleo natural acetera a queima de calorias, tira a

fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns quilinhos.
O óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento devido ao seu efeito
termogênico, que aumenta o gasto energético do organismo. Ele
controla a compulsão por carboidratos, pois proporciona uma
sensação de saciedade. Diminuí também a compulsão por doces.
Além de ajudar no emagrecimento o coco tem afto poder antioxidante
que colabora na diminuição da produção de radicais livres, graças à
ação da Vttamtna E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no

r combate a bactérias e fungos. Conseqüentemente, facilita a absorção
do,s nutrientes, aumentando todas as defesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o coJesteroJ ruim (LDl) e promove a elevação do
bom (HDl),. contribuindo assim para a prevenção e o tratamento das

doenças cardiovasculares.
Ele ajuda a regular a função intestinal" tanto nos casos de prisão de
ventre como nos de diarréias. E ainda protege a flora.
Beneficios do óleo de coco:
• Auxilia no. aumento dos níveis de energia e redução de gordura
abdominal.
• Pode aJooar na prevenção da obesidade.
• Pode aumentar a capacidade antioxidante geral do organismo,
" Pode rech1zir os níveis de colesterol e de trigUcerídeos,•
.. Pode aw<íliar na redução do envelhecimento cutâneo.

CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima de gordura!"

o óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em Omega 3 e Omega 6.
Atua bloqueando a ação da enzima LPL (responSável pelo
armazenamento de gordura), obrigando assim O organismo a utilizar o
estoqae de gordura jâ existente como fonte'de energia, gerando a

chamada Iípólise (Queima de gordura).

Beneficios do Óleo de Cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima'Upase Lipoprotéica
responsável pelo aumento das células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo .

..Ajuda na diluição dos lIpídeos,
redução da Celultte e da Gordura
localizada.
..Diminui as taxas de colesterol e
potencializa o sistema Imunológico.

�E\RA DE JARAGUÁ DO
�\o' 8u(.
Manipulação de Fórmulas Médicas

. Dermatológicas· FitoterápicosFaça-;ROS uma visit,a e c;onfira. esta novidade!
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