
Vai ter conto
•

poraqui
Clássico naArena
Jaraguá e Joinville se enfrentam

hoje, às 20h30, pelo Estadual,
reeditando um dosmaiores

confrontos do futsal brasileiro.
Partidamarca estreia de Xoxo.

final"i'Sc!!�;í::l .corn .br

Festival nacional do gênero começa
hoje e vai reunir diversos escritores em
torno de um só assunto: a escrita.

Página 21 MIX·

'l), RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�� ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

ED1Prego no
vermelho no
mês de julho
superou o índice de

contratações, deixando
um saldo negativo de 124

vagas. Página 19No próximo dia 2 de setembro, ex-comandante assume o setor administrativo da PM em norianópolis

Esta
·

onamento pago
poderá incluiroutras
ruas domunícípio

, Ummês e meio após a implantação do a outras vias da cidade. Assunto será
estacionamento rotativo em ruas cen- discutido em uma reunião com a pre
trais de Iaraguádo Sul, o diretor deTrân - .feita Cecília Konell, representantes da
sito da Prefeitura, JoséAntônio Schmitt, empresa responsável pelo serviço e da
diz que a cobrança poderá se estender Câmara deDirigentes Lojistas. Página 7

RACHA CONnRMADA SAÍDA DE DIONEI DO PT. PatriciaMoraes, 5.
--------------------------------------------------------,---

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Lourival Karsten

Boca Grande'
A atriz mirim CarolMurai,

. que vive a personagem Kimmy
emMorde & Assopra, virou a

estrela da nova campanha da
Boca Grande. Com apenas seis

anos, a menina já emplaca
um papel cheio de carisma na
novela global das 19 horas. A
campanha alto verão da Boca
Grande surpreende com um mix

de produtos onde a diversidade
é a palavra de ordem nas

modelagens, cores e estampas. A
Bograntex, detentora da marca
Boca Grande, é uma empresa
de vestuário de ]araguá do Sul,
instalada em uma área de sete
mil metros quadrados e oferece
aproximadamente 450 empregos
diretos e indiretos.

RICARDO PORTELINHA

Ikarsten@netuno.com.br

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12,50% 21.JULHO.2011

D TR 0,200% 17.AGOSTO.2011

I CUB' 1.127,61 AGOSTO.20 II

C
BOVESPA .,U!t 1.38% 17.AGOSTO.2011

A, POUPANÇA 0,6584 17.AGOSTO.2011
'

,D . CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.5828 1.5843 �(I,-O,41%
R

I

1,6500 '4mVO%DOLAR TURISMO (EM R$) l,51QO
E DÓLAR PARALELO (EM R$� 1.5900 1,7300 Q%
,S EURO (EMR$) 2,2846 2,2876 .'I/JJ.-O,2"1;>

Geração de

emprego
Em julho o Caged registrou a criação de
140.563 empregos com carteira assinada
o que é positivo, mas significativamente
menos que os 181.796 postos gerados
no mesmo mês do ano passado. A
queda também foi grande em relação
aos 215.393 empregos gerados no mês
de junho. No acumulado do ano, foram

gerados 1,593 milhão de vagas contra

1,856 postos de trabalho em igual
período do ano anterior.

Chiodini participa'de
audiência com ministro
o deputado estadual Carlos Chiodini (PMDB) participou ontem de uma audiência com
o Ministro daAgriculturaWagner Rossi. O tema do encontro, que contou com a presença
de senadores catarinenses, deputados federais, prefeitos das cidades de Garuva,
Massaranduba, Corupá e Schroeder, além de vereadores, foi a possível importação de
banana do Equador. O ministroWagner Rossi afirmou que "não haverá abertura de
mercado para a importação da banana do Equador. Quero tranqüilizar a todos. Não
iremos permitir a entrada de produtos, que venham prejudicar um setor que vem se

desenvolvendo muito fortemente". O deputado estadual Carlos Chiodini enalteceu que
"a união de esforços e a iniciativa de cobrar uma posição do Ministério daAgricultura
valeu a pena". Para ele, a audiência foimuito positiva, e os bananicultores podem
trabalhar tranqüilos, pois estará sempre atento. "O resultado desta reunião mostrou

que estamos no caminho certo em defender os setores produtivos de nossa região e de
Santa Catarina", garantiu. Chiodini disse ainda que está trabalhando e somando esforços '

também para desenvolver uma proposta para beneficiar os rizicultores.

,,,.

J�I: 1 �J
Autoridades politicas da
regi.ão, COIn destaque para
o prefeito de Guara.rnidrn -

Nilson Bylaardt --- e o deputado
estadual- Carl.os Chíodiní _' se
reuniraln corn o secretário
de Estado da lnfraestrutllf,a,
Valdir Ccbalchlnl, para
sensibilizá-lo da: necessidade
do asfaltaluento de uu: trecho
de 2,8 quUônlctros da se 413
corno fonna de desafogar o
trânsito da BR-280 e outras

estradas munícípais.
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(.�úa'h'a f'-l U=' D� I'" ,o
� ':� {"j ul"i7/, p ',Jh �'" 1[,,� '.:31. ,';.u Dh '�'l'� I"" 'UN_,,;;;;: a'i.. .lP .Ui. .11'1: �. CI '�" .JI ",-,11. (.lI. .!, (1 "II.JiJ,.I7::h.H.lJ/, u. ,1,..•.1. .�. ..iP .1, �_, 1)

. .. .
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destaque para a .rvlentec, unida.de de

I;eenologia para a Construção.

Top Turismo
Encerram amanhã as inscrições para a quarta edição
do Top Turismo ADVB/SC que tem como objetivo
reconhecer, incentivar e prestigiar os trabalhos que
tenham contribuído para o incremento do potencial
turístico catarinense.

IBS
A gigante mundial do setor de carnes faturou no
primeiro semestre deste ano R$ 29,3 bilhões contra R$
26,3 bilhões em igual período do ano passado. Fruto do

grande volume de aquisições, a empresa foi ao mercado
para captar US$ 2 bilhões em sua unidade dos EUA o

que lhe dará mais fôlego para avançar no mercado.

pnmeira unidade (ti
Biblioteca Se'si Indústria

.

do'Conhecímento.
Instalada no Parque

.

Fabril daWeg, em
Jaraguá do Sul, a
biblioteca atenderá 15

.i mil trabalhadores da
empresa e contará com

5,6mil títulos.

Computadores
Segundo dados da consultoria IDC, no segundo trimestre foram vendidos 2,86
milhões de computadores o que coloca oBrasil no terceiro posto no mundo,
superando o Japão. A liderança cabe à China, seguida pelos EUA. Atualmente
o mercado brasileiro está dividido praticamente ao meio entre notebooks e

.

desktops. Quase 70% destas máquinas estão indo para consumidores domésticos.

I:' t;;II�

Esta rede d�� revelu,las de csxtes

que eOluerdaHza os veíeulos
BMVV e lVHni eornernora a

venda para laraguá do Sul
neste ano de 35 ·veículos. Esta
é uma anlostra do potencial do
mercado regional.

Buddemeyer
A empresa dedicada ao segmento de cama e banho
de São Bento do Sul está completando 60 anos
e para comemorar está realizando uma série de
eventós e está abrindo seus portões para a visita de
convidados ao seu parque fabril.

'I (PI/t. "rI/! '1=' '8'11 �fI Iqc::!
Jmmi/JI ln' I/, J/w I ""iR!fik'JI
SORTEIO N° 994
Primeiro sorteio

01 - 04 - 20 - 28 - 39 - 44

Segundo sorteio
02 - 15 - 18 - 35 - 43 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2672
09 - 22 - ,56 - 60 - 64
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Dizem que o pior cego é o que não

quer ver. Todos nós, aqui ou ali, so
mos esse tipo de cego. Todos. Acabei de
ler uma história que me deixou irritado.
E não sei por que diachos me irrito com

a estupidez alheia. É isso o que me vivo

perguntando ...
Já contei aqui que leio revistas popu

lares, dessas que trazem artistas de nove
las na capa, revistas que por dentro não

têm nada senão frivolidades... Fazer o

quê, preciso lê-las!
Numa dessas revistas, li a história de

uma adolescente que vive grudada no celu

lar, chega a fazê-lo de travesseiro, imagino. É

ELAS E ELES

uma dessas pequenas coitadas de hoje, sem
vida, namorando por telefone e intemet...

Essa adolescente escreveu para a re

vista para pedir um conselho. O celular,
tão seu amigo, agora chega a ser detesta
do. Isso desde que ela arrumou um na

morado. O sujeito é um desses tantos que
andam por aí, um porre, um bermudão

inseguro e ciumento.
A garota conta que o cara vive ligando

e perguntando com quem ela estava fa

lando, quando ele liga e dá ocupado.
O tal namorado vigia todos os passos

da garota, é um chato que não desgruda,
e tudo é feito por telefone. O que eu faço?,

AUTORIDADE
As mulheres não parecem ver quando estão

namorando "peças" que não valem a pena. De

pois/ vão-se dar aos diabos. Ciumento, marren- .

to que vive em cima, que tem gestos e palavras
agressivas quando está "distraído'; tudo tem que
ser observado pelos olhos e ouvidos da mulher.
Mas elas ficam encantadas de amor. .. A pobre
Maria da Penha perdeu o seu precioso tempo...

Dia destes, ouvi a apresentação
de autoridades num certa cerimônia

cívica. Perguntei a quem estava ao

meu lado: são todas pessoas honra
das e competentes? Só atribuo auto

ridade a quem conjuga probidade e

competência na mesma personali
dade. Fora disso, é embuste.

DO LEITOR

Ontem, fui vendado. Desta vez

sem trapaças. Em várias brinca
deiras de criança, como cabra-cega, a
graçaestava navenda. Pormuitas ve
zes trapaceei. Fraudei a brincadeira,
inocentemente é claro, porque sabia

que todos também faziam o mesmo.

Nesta ocasião, não. Confiei em mi

nha guia. A atividade proposta pelo
professor era que fôssemos ven

dados/ e que nossa dupla, previa
mente escolhida, nos guiasse pelos
corredores do curso. Por medo, du
rante o trajeto, mantive meu braço
esquerdo semilevantado e o 'coloca
va mais para frente quando sentia
uma diferença na iluminação. Meu
receio era que a diferença de ilumi

nação representasse algum perigo.
Pensei por um momento como se

ria se não pudesse abrir meus olhos.
Pensei na dificuldade para atraves

sar as ruas. Pensei que não poderia
mais diferenciar uma blusa branca
de uma blusa preta. Mas o que mais
me amedrontou foi imaginar um
mundo onde não pudesse ver o ros
to das pessoas amadas. Teria outras

maneiras de identificá-los, eu sei.
Mas tenho medo desse mundo do

"alguém sem rosto". Um servidor da

FALE CONOSCO

nossa universidade me encontrou

no corredor. Ele tinha conversado
com o grupo por cerca de uma hora.
Contou-nos como ficou cego. Disse
me: "Pega" E me deu uma espécie
de bastão. Desses que os deficientes
visuais utilizam para se guiarem por
aí. Fui ensinado a usá-lo. Gostei da

experiência.
Tirei a venda. Pensei por alguns

segundos na responsabilidade que

carrego porpoder ver. Quando cami
nhando para casa, vi passar pormim
uma família. As roupas que usavam

estavam sujas. A família tinha um

olhar cansado. Pareceu que ninguém
os percebia ali. Sei que os transeun

tes não podiam ser responsabiliza
dos pela tristeza e pela pobreza da
vida de outras pessoas. Muitos deles
deveriam ter seus próprios grandes
problemas. Olhei ao redor. Naquele
momento, todos estavam de vendas.

Ninguém enxergava nada daquilo ao

seu redor. Era uma rua vendada no

coração da cidade. E eu estava trapa
ceando. Estava espiando.Vi a família
passar e coloquei novamente a mi

nhavenda. De repente veio o alívio.

Rafael HerteI, jornalista

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I I
III

pergunta ela.
,

Ora, guria, manda esse sujeito pastar,
quero dizer, passear, manda-o embora.
Fim. Um sujeito que vive em cima, que
não dá folga, que telefona o tempo todo é
um inseguro, não é homem e vai ser, mais

tarde, um grande perigo, uma formidável

ameaça à liberdade e à integridade física
damulher. Sabias disso, garota, "ingênua"?
Cai fora.Ah, e não esquece, contatos de na
morados por telefone é uma vez ou outra

por dia. Fora disso é patologia, é namoro de
gente doente. - Se tu tivesses pedido amim

o conselho, eu diria: - Olha, manda para
longe o chato, fica com o celular.

PORQUINHO
E aí, papai, já deste um "porquinho"

para as crianças, para os filhos? Sim,
um "porquinho'; um cofrinho para que
aprendam a desde cedo guardar dinhei
ro/ poupar, pensar no futuro e não se

rem/ mais tarde, pessoas levianas, endi
vidadas... Eu sabia que tu já tinhas feito
isso, eu apostava...

CHARGE
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Nãa 'bastaSseasituação
dos rizicultores, levadosao
endiuidamentopelosbaixos
preços lWiarrozenquanto
ogovenwfederalcontinua
a importaraprodução
estrangeira,outro setoragrícola
quejá encontra .dificuldades

'

podesofrercoma concorrência
externa. Tratam-sedos

,
'

bananicultores, que temema

entradadafruta doEquador
nomercadonacional.
Écompreensível que oBrasil
assine acordos de importação
com outros países latino
americanos.Mas ogoverno
federalprecisa entenderque
manterboas relações com os

vizinhos nãosignificafazer
caridade com a economia
nacional.A administração
federal brasileira tem um

longo histórico de beneficiar
interesses estrangeiros e,
infelizmente, ogovernoDilma
Rousseftem semostrado

pouco diferente..

Custa IalrIto assim OS

.g.Jl,f_IiI•• ·PeJ!_�'11
11lOS.�

enãorm

il�&Jlf'Jp. "':úo:1i 1.1M.1flIijw.�inf.IW
OS .lJIlfffliJdld:1oJreB

omercado precisa ser
livre,sim,mas não aponto
depermitira entrada de
mercadoria estrangeira
enquanto aprodução
nacionaljá se encontra

prejudicada.Não caberia
nem o argumentoda balança'
'comercial neste caso,pois
trata-se de um possível acordo
de importação, o quesignifica
mais do dinheiro brasileiro

partindopara o exteriorsem
contrapartida:

"

Custa tanto assim aos
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MAIS UMA SUSPEITA

Empresa teria tentado
intermediar renovação
Ex-secretário de Cultura e Esporte acusa

Mais Projetos de cobrar R$ 79 mil para
negociar contrato com Ministério

JAMGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Uma nova denúncia envolve
a empresa Mais Projetos As

sessoría e Consultoria. A acusação
refere-se a uma suposta proposta
feita em 2009 pela prestadora de

serviços, de propriedade do asses

sor de comunicação da Câmara,
Alessandro Buozi Martins (PC do

B), para a então Secretaria Muni

cipal de Cultura e Esporte, que foi
extinta pela reforma administrati
vaem2010.

posta, segundo Raulino, teria sido
descartada pela prefeita Cecília
Konell que não queria pagar para
intermediários e então o muni

cípio ficou de fora do programa.
lias documentos contra a empresa
Mais Projetos estão à disposição
da Polícia Federal. Tenho comigo
a prova de tudo. Só lamento que
crianças tenham sido prejudica
das", diz Raulino.

Já Martins conta uma versão
diferente para o caso. "Tive três
reuniões com Raulino, porque ele
tinha interesse em contratar a mi-

Ao mostrar documentos, o nha empresa que sabe fazer o ser

secretário na época, Ronaldo viço. Eu estudei para isso. Por isso

Raulino, afirma que a empresa eu fiz a proposta para a fundação".
de Martins se propôs, por R$ 79 Ele nega também ter forjado o edí
mil, a intermediar a renovação do tal. Já o vereador Jean desconversa
convênio do Programa Esporte e e diz que a situação não tem senti
Cidadania (PEC/Segundo Tempo) do, pois ele não estava na Funda
do Ministério dos Esportes. Rauli- ção em 2009.
no acusa Martins inclusive de ter No governo de Moacir Bertoldi

entregado um edital já redigido, (PR), Martins trabalhou como co

como se tivesse sido feito pela Pre- ,\ ordenador de projetas, enquanto
feitura, para beneficiar a contrata- Leutprecht presidia a. Fundação
ção da Mais Projetos por meio de de Esportes. "Quando eu era co

carta convite a pedido do vereador missionado da pasta fazia parte da
Jean Leutprecht (PC do B). A pro- área de projetos. Eu entendo como

funciona os tramites para firmar
convênios. Tem muita burocracia,
é preciso apresentar proposta pe
dagógica e financeira", dizMartins.

Indicado por Jean para ocupar
um cargo comissionado na Câma

ra, Martins nega as acusações e diz

que tudo isso está acontecendo

para prejudicar o vereador. IIPor que
depois de tanto tempo o Ronaldo
Raulino veio falar isso? Por que ele
não disse isso na época?", questiona.

"Daqui para frente
começo uma

campanha pela
moralização dos

poderes Legislativo
e Executivo.

Quem tiver telhado
de vidro, que
se segure".

RonaldoRa
.

EDUARDO MONTECINO

Raulino mostra proposta para
contratação da empresa por R$ 79 mil

Segundo o secretário de Ad

ministração da Prefeitura, Ivo

Konell, a empresa Mais Projetos
não apresentou proposta direta
mente para a Prefeitura renovar

Pedido de
,..,

espaçonao
foi aceito

Ronaldo Raulino conta que,
em 2009, protocolou um pedido
para que pudesse ir à Câmara

para falar sobre esta proposta e

- também sobre as festas de outu
bro da região. Na época, o presi
dente da Casa era Jean Leutpre
cht (PC do B). O objetivo seria

explicar o motivo do PEC não ter

sido renovado. Ele pediu tam

bém para mostrar o relatório do

Programa de Aquisição de Ali
mentos pela Conab/SC. No en

tanto, a solicitação não teria sido
aceita. Já o vereador disse que
não recorda do fato.

Investigação

A Fundação de Esportes é in

vestigada pelo Tribunal de Con
tas do Estado acerca de supostas
irregularidades cometidas no

regime financeiro do PEC entre

o período de 2006 e 2009. O PEC
está sob suspeita no país depois
de denúncias terem sido fei
tas de que o programa teria se

transformado em instrumento
financeiro do PC do B - partido
do ministro dos Esportes, Or
lando Silva e do vereador Jean
Leutprecht. Neste ano, o jornal
Estado de São Paulo mostrou

fraudes no PEC em Santa Cata
rina e em mais quatro Estados,
nos quais entidades fantasmas
se apropriavam da verba federal.

Software for fndustry InteUigence

Konell tem versão diferente
o PECo IINós só não renovamos bunal de Contas da União e

porque a prestação de contas do agentes do governo federal pedi
convênio feita pela administra- ram informações sobre o progra
ção do Jean não foi aceita pelo ma realizado na gestão de Bertol
Ministério dos Esportes". O Tri- di, disse ainda o secretário.

I .u , l[ III' i l t

"Sumiram documentos da pres
tação de 'contas da alimentação
dos alunos. Isso para mim nunca

aconteceu, porque as inscrições dos
alunos eram fantasmas. Chegamos,

até denunciar o sumiço dos docu
mentos para a Polícia Federal neste

, ano. Tenho paramim que esses pa
péis estão com o Ronaldo. Ele quer
ferrar com o Iean'; diz Konell.
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Patricia Moraes

•

r
2106.1917 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Dionei conlirma saída do PT
A porta de saída foi mesmo escancarada.
O quemuita gente imaginava ser

impossível de acontecer vai virarfato.
Por telefone ontem, o ex-deputado
estadual Dionei da Silva, que está em

Brasília, admitiu estar sem espaço e

ambiente no PTmunicipal e que não
lhe resta outra alternativa que não seja
a desfiliação. A carta oficial deve ser
entregue ao presidenteRiolando Petry
no dia 26 deste mês, quandoDionei vem
a Jaraguá.
Desde que o grupo ligado ao vereador
Justino da Luz assumiu o comando
do partido, Dionei vem sendo tratado
como carta fora do baralho, o que é

Berger condenado
o ex-prefeito de São José e atual prefeito
dePlorianópolís, Dario Berger foi
condenado pela Justiça Federal por
improbidade administrativa, com a

perda da função pública e suspensão
dos direitos políticos por cinco
anos, no processo que investigava
irregularidades na construção
da Avenida Beira-Mar de São José..
Berger também foi condenado a

restituir à União cerca de R$ 465 mil.
Ainda cabe recurso. A sentença destaca
que foi verificada a ocorrência de
diversas irregularidades, como projeto
básico que não cumpria requisitos,
superfaturamento de valores, ofensa à

publicidade e aditivos desnecessários.

um grande erro considerando que ele
foi deputado estadual e candidato a
prefeito quatro vezes. Continua sendo o

nome mais popular do partido, embora
a derrota amarga sofrida nas eleições
municipais de 2008 tenha deixado
marcas. Na verdade, Dionei também
tem outros ressentimentos. No ano

passado, anunciou sua candidatura a

deputado federal e em plena campanha
para redução de nomes na disputa
legislativa, que visava aumentar as
chances de representatividade do Vale
do Itapocu, o Partido dos Trabalhadores
decidiu lançar dois nomes, o deDionei
e deAirton Sudbrack. Em 2006, quando

buscava a reeleição àAssembleia
Legislativa, Dionei também teve que
enfrentar concorrência dentro do
próprio partido. O PT lançou seu nome,
mas também o deEvaldo João Iunckes,
o Pupo, deixando a sigla e a região sem
nenhuma cadeira. Agora, sem querer
ficar de fora das eleições de 2012, Dionei,
filiado ao Partido dos Trabalhadores
desde 1995, vai procurar outro rumo. Sua
ida ao PVestá descartada; mas assim

.
comoAgostinho Zimmermann, vai
procurar uma sigla alinhada ao governo
federal. Por enquanto, a tendência é a
adesão ao PSB. Mas o PDT também vai

fazer convite.

ARQUIVOOCP
'/Il/Il//mIlI/iI1/l1llI/l/l/l�/qJmlmtm�'/IUIIÍl'II/Wln/U1l1mll/l/lllil/l/lIl/llm'/I11!11////UIIIIIII/I//UII/I//III/III'IIII/II/I/I//II//l/liI/l//ml/iI1IlUi'/II1I/I//II/!/I/1I/UPllhwmml/IlUIlIlU/

Mutirão de cirurgias
o secretário de Saúde, Dalmo de Oliveira, compareceu
ontem àAssembleia para falar sobre os critérios para o .

programa demutirão de cirurgias eletivas implantado
pelo Executivo, que ainda gera desconfianças. Segundo
ele, o atendimento obedecerá à ordem de inscrição
feita nosmunicípios, com as cirurgias sendo realizadas,
preferencialmente, nas sedes regionais. Terão prioridade
as pessoas que há mais de dois anos aguardam na fila. Na

região, foram liberadas 850 cirurgias. O investimento do

governo do Estado é de R$ 20milhões no programa.

.A despedida
"Continuo defendendo os

mesmos ideais, a promoção
da distribuição de renda e

a geração de oportunidade
para todos. Mas não tenho
mais espaço e relacionamento
coma direção do PT
municipal e estadual. Então
estoumesmo de saída", foi
com essas frases queDionei
confirmou ontem à coluna
sua decisão demudar de

partido. O prazo para que ele
defina seu futuro termina no
dia 6 de outubro.

/

Deputados fiscalizados
A Facisc (Federação das Associações Empresariais de Santa

Catarina) lançou ontem o Deputadômetro, uma ferramenta
para acompanhar e fiscalizar os deputados catarinenses.
Segundo o presidente Alaor Tissot, a entidade elencou alguns
critérios para avaliar os parlamentares, como presença em
plenário; presença nas comissões; projetos de lei encaminhados;
leis aprovadas e sancionadas; fidelidade partidária e fidelidade
ao mandato. Os resultados serão divulgados no site www.

deputadometro.com.br, que já está no ar.

Ninho desbancado
Do PSDB já pediram a desfiliação 15

pessoas, todas ocupantes de cargos
comissionados na administração
municipal. Entre elas, Silvio Celeste,
Célio Bayer, Ivo Schmidt,Walter Clavera,
Alcides Cani e Jeferson Iunckes. O governo
municipal espera o mesmo de outros

quatro tucanos para fechar a conta do
PSDB na administração de vez, somando
com três casos de demissão. E ainda tem a

suplente de senadora, Niura Demarchi, que
também vai bater asas e voar.

Aprovado
A Prefeitura conseguiu aprovação
da Câmara para repassar R$ 20
mil para Sociedade Esportiva João
Pessoa desenvolver um projeto que
visa incentivar o desenvolvimento

esportivo e educacional dos
sócios, crianças e adolescentes da
comunidade, através da escolínha
que o clube possui para formação
de atletas de futebol. Votaram
contra apenas Jean Leutprecht (PC
do B), Natália Petry (PSR) e Justino,
da Luz (PT).Ao justificar o voto,
Jean esclareceu que não é contra o

repasse, mas sim contra a forma que
o Executivo encaminhou o projeto.
sem que antes a proposta passasse
pelo crivo do conselho.

Carimbo
o projeto de repasse de R$ 60 mil para Liga
dos Blocos, na verdade para realização do
Encontro de Mestre-sala e Porta-bandeira,
realizado no último fim de semana, foi

aprovado na Câmara também na noite
de terça-feira. Outra vez votaram contra

apenas Natália Petry, Jean Leutprecht
e Justino da Luz. Deve haver reação
judicial, pois o evento aconteceu antes da

aprovação do Legislativo. Quer dizer, a
Fundação Cultural fez e depois só passou o

recibo para Câmara assinar.

Sintomático
A noite de terça-feira também foi de
divisão para o PT na Câmara. Mais uma vez

Justino da Luz e Francisco Alves ficaram em

campos opostos. O primeiro votou contra
o projeto de repasse para o João Pessoa e

para a Liga de Blocos, já Francisco seguiu a

base governista.
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Rogério Luiz Kumlehn deixa o comando
da PM por determinação superior, após
declarações terem sido gravadas

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Ojeans e camiseta evidenciam

que o ex-comandante da PM
(Polícia Militar) de Iaraguá do Sul

quer mesmo descansar até assu

mir dia 2 de setembro o setor ad
ministrativo da 1 a Região daPM da
Grande Florianópolis. A transfe
rência foi uma ordem do coman

do geral da PM determinada mi

segunda-feira, após a divulgação
de duas gravações feitas anoni
mamente em reuniões dentro do

quartel de Jaraguá do Sul. Os áu
dias revelam a voz - possivelmen
te do ex-comandante - criticando
a atuação de delegados, promoto
res e Poder Judiciário. "Cortaram o

meu pescoço sem ao menos terem

a comprovação técnica de que a

voz é minha", lamenta Kurnlehn,
durante a entrevista concedida ao

jornal O Correio do Povo.
Aos 50 anos, casado, pai de duas

meninas, o oficial reúne 30 anos de

o Correio do Povo - O senhor
confirma ser o autor da voz dos
áudios gravados?

Rogério Luiz Kumlehn - Eu
não reconheço essa gravação e

nem vou admitir que falei algo.
Se de fato for comprovado, fize
ram uma gravação ilegal, sem

autorização judicial e, se foi fei
ta, com certeza por um policial
que não está nem aí para a Polí
ciaMilitar. Agora pergunto: será
que essas gravações não foram
feitas a pedido de alguém? Eu

simplesmente fui condenado
sem o término do Inquérito Po
licial Militar.

OCP - O senhor está decep
cionado com a ínstítuíçãot

Kumlehn- Não com a insti

tuição, mas com algumas pesso
as que fazem parte dela, sim.

OCP - Está arrependido?
Kurnlehn - Não estou arrepen

dido de nada. Se olharmos dire
to para o retrovisor, vamos bater
atrás. Agora, é olhar para frente.

OCP - Na gravação o senhor

vidamilitar. Entre idas evindas, atua
em Iaraguá há 12 anos. Orgulha-se
ao lembrar que participou da cons-
'trução do quartel e da instalação
do pelotão. Em nenhum momento

confirma ser o autor da voz que cri-
. tica policiais civis e Poder Judiciário,
mas enfatiza que se "eu por caso
ofendi alguém peço desculpas". Na
tural de Joinville, Kumlehn ingres
sou na Polícia em 1983. Trabalhou
na cidade natal, em Florianópolis e

em Jaraguá. Estava à frente do co

mando do 14° BPM (Batalhão da
PolíciaMilitar) desde o fim de 2008.

O celular não saiu de sua mão,
durante quase toda a entrevis
ta. Eram ligações e mensagens
de colegas militares, familiares
e amigos. "Desde segunda perdi
as contas de tantas ligações. São
pessoas me apoiando, me dando
força para enfrentar tudo isso", diz
o oficial, que não consegue conter
a emoção em certos momentos.

-Leia abaixo, entrevista completa
com Rogério Luiz Kurnlehn.

critica a atuação dos delegados
de Jaraguá. Há de fato um con

flito entre as duas instituições?
Kumlehn - Não há conflito.

Sou um defensor de que cada
uma faça a sua parte. Na verda

de, eu nem tenho 'contato com

os delegados, pois minha função
é gerenciamento. O que eu re

clamava era ,de certas situações
passadas para mim pelos po
liciais. Só para se ter uma ideia,
tenho uma lista de pessoas que
só nesse semestre foram presas
pela PM mais de 10 vezes. Olha
o retrabalho que dá? O policial se
desmotiva em prender e depois
ver a pessoa solta. Nosso papel é
manter o militar motivado para
prender novamente e é uma an

gústia que eles transferiam' para
mim. Sei também que a lei está
no meio e precisa' ser cumpri
da. E se há conflito, boa parte é

gerada por eles (Polícia Civil). O
delegado Renato Hendges (presi
dente da Associação dos Delega
dos de Polícia de Santa Catarina)
vive dizendo que PM não pode
fazer isso, aquilo, será que não

está instigando esse processo?

ERGUID�'
MARCELE GOUCHE

Estamos aqui para trabalhar em
conjunto e dar uma resposta à
comunidade.

Cortaram o meu

pescoço sem ao

menos terem a

comprovação
técnica de que
é a minha voz.

ocP- O senhor tinha a in

tenção de ofender alguém?
Kumlehn - Eu não tinha essa

intenção, mas se ofendi peço
desculpas por esse meu jeito de
ser, de enfrentar as coisas, de
ser sincero demais. As verdades
têm que ser ditas por mais du
ras que sejam.

OCP - Se sente traído?
Kumlehn - Olha, acho que

isso causou um trauma na ins

tituição, causou um clima de

Insegurança.

OCP - O senhor reúne 12

anos, entre idas e vindas em

Jaraguá do Sul. Sai daqui ma
goado?

Kumlehn - Não saio mago
ado... Eu tinha muitos projetos
que queria dar andamento. Saio
de Iaraguá de cabeça erguida,
com a convicção que cumpri o
meu papel. Deixo muitos amigos
também e tenho apoio demuitos

policiais. Aliás, em todas as par
tes do Estado. Não paro de rece

ber mensagens e ligações.

OCP - O quê o senhor preten
de fazer agora?

Kurnlehn - Vou viajar com a

família e descansar um pouco.
Assumo em Florianópolis em se

tembro. Uma coisa tenho certe

za, como comandante da PM de

Jaraguá do Sul, não volto mais.
Vou pensar se entro com proces
so de apos�ntadoria e voltar para
a região, pois já criei raízes aqui.
Penso quem sabe em concorrer a

uma vaga no Legislativo, em Ia
raguá, em dar aula na faculdade,

pois tenho três pós-graduações.

OCP - Quais os principais
momentos em Jaraguá?

Kumlehn - Assumi o pelo
tão de .Iaraguá em 1988. Par

ticipei do movimento para
transformar em Companhia. O

primeiro comandante da Com

panhia foi Sérgio Luis de Olviei
ra. Em 95, assumi em Jaraguá em
seu lugar. Dois anos depois fui

para Florianópolis trabalhar no

Palácio do Governo no gabinete
do então vice-governador Paulo
Bauer. Em 2002, voltei para Iara
guá que já era Batalhão. Enfim,
tenho uma história aqui.

OCP - E os projetos que fo
ram implantados?

Kumlehn - Acredito que to

dos continuarão. Instalamos câ
meras nas viaturas. Estávamos
trabalhando agora para a noti

ficação de trânsito, Boletins de
Ocorrência de acidente, tudo por
meio eletrônico. Através de um

tablet com conexão online, o PM
preenche os do.cumentos. Émais
rápido e seguro.
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Númerode
vagaspagas
pode crescer
Cobrança deverá incluir ruas laterais do
Centro, onde o estacionamento é gratuito

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

O estacionamento rotativo
ainda não chegou a com

pletar dois meses no município -

considerando-se o início no dia 4

de julho, a Zona Azul digital vem
funcionando há um mês e treze

dias. O primeiro balanço, por
exemplo, só foi entregue esta se

mana pela concessionária Hora
Park à Prefeitura. Mas, enquanto
alguns motoristas ainda tentam

se acostumar com os parquíme
tros, já existe a possibilidade de
novas mudanças.

O diretor de Trânsito, José An
tônio Schmitt, afirmou ontem,
em entrevista ao O Correio do

Povo, que deve marcar uma reu

nião com a prefeita Cecília Konell
ainda esta semana para decidir

pontos essenciais, com a presen
ça da Hora Park e representantes
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas). O motivo? "Pode ser

que aconteça uma ampliação.
Conversamos com a CDL, e os

lojistas das ruas centrais em que
não há o rotativo estão se sentin
do prejudicados, já que acabam

perdendo espaço. Os motoristas
estão estacionando mais nessas

vias", justifica o diretor.

No entanto, o presidente da

CDL, Wanderlei Passold, afirma
que o órgão não tem nenhuma

proposta específica nesse senti
do. "Quem comentou conosco

sobre a possibilidade de aumen
to foi ele (José Schmitt), não te

mos nenhum plano sobre isso",
afirmou, reforçando à reporta
gem que o assunto seria tratado
diretamente com a diretoria de
Trânsito.

A mesma reunião a ser mar

cada com a prefeita deve tam

bém tratar de assuntos como

a carga e descarga rápida de

mercadorias, já que as vans que !

descarregam o material acabam,
muitas vezes, ocupando mais de
uma vaga. "Vamos levar o relató
rio da Hora Park para a prefeita, e
ver também o que pode ser feito

para melhorar o serviço. Essas

vans, por exemplo, poderiam
pagar apenas por uma vaga, já
que é uma parada rápida", sugere
José Schmitt.

Deve ser instalado no setor

de Trânsito, ainda esta semana,

um sistema para que a Prefei
tura acompanhe diretamente
a movimentação dos usuários,
multas e valores gerados pelo
estacionamento rotativo. No

primeiro mês, segundo o ge
rente da Hora Park, Moacir

D'Alessandre, foram emitidos
62.732 tíquetes e seis mil uni
dades de cartões. A arrecadação
chegou a R$ 80 mil. A Prefeitu

ra, no entanto, não deve receber
nenhuma parcela do valor nos I

próximos meses, respeitando o

acordo da contratação.
O contrato determina que

a concessionária repasse um

total de R$ 556,2 mil à admi

nistração municipal durante a

vigência do contrato, que é de
dez anos; R$ 100 mil devem ser

pagos no 13° mês da operação.
Mais R$ 100 mil ficaram para o

26° mês e, a partir do 60° mês,
o pagamento será de R$ 6,2 mil
mensais ou 5% do faturamento
bruto da empresa, dependendo
de qual valor for maior.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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Motoristas não concordam COID sistema
A conselheira tutelar Célia mais baixos, ela conta que não se

incomoda por não poder fracio
nar o tempo de estacionamento.
"Lá não fracionamos, mas paga
mos só R$ 1 por duas horas e, as

sim, ninguém reclama", explica.
O jaraguaense João Prim, re

presentante comercial e ex-ve

reador, afirma que o sentimento

é bem diferente em Jaraguá do
Sul. "Ficou pouco prático. O pro
blema é que, quando queremos
parar 10 ou 15 minutos, já temos
que pagar R$ 1. Não existe tole-

Soares de Souza está há apenas
alguns dias em Jaraguá do Sul. O

pouco tempo de estadia, no en

tanto, não impediu que ela per
cebesse algumas diferenças em

relação a Porto União, sua cidade
de origem. "O nosso rotativo é
com o cartão, então estou tentan
do lidar com 'esses parquímetros:
E lá, os preços são diferentes",
conta a conselheira, que costu

ma pagar R$ 0,50 por uma hora
de estacionamento. Com valores

CéUa (1), de PortO União, considera alto o
valor cobrado para estacionar em Jaraguá

I! I'"

rância", reclama João.
O gerente da Hora Park, Moa

cir D'Alessandre, ressalta que há
sim a possibilidade de fracionar o
valor após 30 minutos de estacio

namento, de três em três minutos.
"Mas isso só é possível com moe

das. Se fosse no cartão, omotorista
teria que ficar muito tempo aper
tando os botões para diminuir
três minutos a cada vez e chegar
no tempo que quer. Nesses casos,

é melhor usar moedas", ressalta.
(Veja o quadro acima).

'
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ROSILETE HORNBURG
DE SOUZA (GALEGA)

Os inventores do handebol

, .,.,.._

Apr�nde-se na universidade e ensina-se nos colégios que o handebolfoi inventado pelo
professor alemão Karl Schellenz em Berlim, durante a 1 a GuerraMundial. No entanto, em

"Odisseia'; poemas épicos da GréciaAntiga escrito porHomero (600 a.C), há relatos do jogo de
handebol. O médico efilósofo romano, Claudius Galenus (129-200D.C.) relata a existência deste
esporte entre os gladiadores romanos. O supervisor deEducação Física alemão, HolgerNielsen,
organizou um campeonato de "Ilaanbolâ-Spiel" (jogo de handebol), em 1848 em Ortup.A
jaraguaense Galega, maior armadora central do handebol de Santa Catarina dos anos 80... não,

.

ela não inventou o handebol, porém" criou um jeito cintilante, vistoso e arrebatador de joga-lo.

No palco da quadra
A armadora central, Galega, era o centro da circunferência de seu time, que jogava conforme
o ritmo que ela ditava. Regia o jogo como se o handebol fosse um balé. Fintava a própria ,

gravidade, alternando ritmos e criando espaços. Bailarina do jogo inventava coreografias no
.

palco da quadra, corri evoluções cintilantes, com passes e arremates precisos. Mesclou arte e

dinâmica. Interpôs uma coreografia contemporânea: jogo rápido e virtuoso.

FOTOS DMILGAÇÃO

Seleção .

Joinvilense de
Handebol - 1984/85

- Galegaéa
2aagachada
da esquerda
para a direita

Família e escola
Rosilete Hornburg de Souzajüalega) nasceu em Iaraguá do Sul no dia 13 de agosto

de 1965. É filha deAdelhard e Isolde Hornburg e tem quatro irmãos: Mauri, Miro, Mauro
e Roseli. Casou com José Carlos de Souza e tem dois filhos: Iéssíca eAndrei. Iniciou os

.

estudos no Colégio EstadualAbdon Batista. Lembra-se da primeira professora, Leodete,
e dos coleguinhas de aula: Harry Kelbert e Kátia. Neste educandário concluiu também o

ensino médio. É formada em Educação Física pelaUniville.

Muito mais que
pessoas' trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

Lunender3()anos .

Seleção Jaraguaense
Em 1980, aos 15 anos de idade, Galega comandou dentro da quadra o time'

que encantou os desportistas nos JogosAbertos de Santa Catarina, realizados
em nossa cidade. O jovem esquadrão do técnico Celço Tomazzi conquistou
o coração dos torcedores jaraguaenses que lotavam o Ginásio de Esportes da
Arweg para vibrar e aplaudir as meninas guerreiras. Conquistaram amedalha
de bronze. No ano de 1981, amunicipalidade não deu continuidade ao proje
to do handebol feminino. O time se desfez e as jogadoras foram integradas às

equipes de Blumenau, Ioinville, Itajaí e Criciúma.

Na Cidade dos Príncipes
No biênio 1984/85, Galega passou a residir e jogar em Joinville. Neste

período ela atingiu o auge da forma física e técnica, conduziu o esquadrão de
handebol feminino da "Cidade dos Príncipes" a conquistas inéditas. O time

joinvilense jogava, encantava e vencia. Conquistaram também o Campeona
to Estadual e o Bicampeonato dos Jogos Universitários de Santa Catarina.

Trabalho
No período de 1984 a 1986 exerceu as atividades de professora e coordena

dora de Educação Física na empresa Embraco, de Joinville. A Escola Professor
Heleodoro Borges de nossa Iaraguá foi a sua primeira experiência com alunos em
idade escolar. Em 1992, foi aprovada no concurso para o Magistério do Estado
do Paraná, ingressou no Colégio Anísio Teixeira em Curitiba. Trabalhou também
como instrutora naAcademiaAquática Center, na capital paranaense. Regressou
a Iaraguá do Sul em 1998. Prestou concurso para omagistério de Santa Catarina
e efetivou-se na Escola ElzaGranzotto Ferraz, permanecendo neste estabele
cimento de ensino até 2000, quando optou por trabalhar na redemunicipal de
educação. Foi designada para a EscolaMunicipalAnnaTowe NageL Entre 2004 e

2007 atuou no comando técnico do time de Handebol Feminino de nossa cidade.

Hoje é professora na EscolaMunicipal Santo Estêvão em Garibaldi e executa um

projeto extraclasse no Colégio Evangélico Iaraguá namodalidade de handeboL

Seleção Jaraguaense de
Handebol - 1980 - Em pé:

Maristela, Rosângela,Wilma,
Rubinéia, Valéria, Rosilei e

Massagista. Agachadas- Celço
Tomazzi (técnico), Elaine,

Jane, Galega, Marlete, Márcia
e Arnaldo Schultz

Fica Aqui
A homenagem de jaraguaenses e joinvilenses, a você Galega, do tempo em

que com atuações cintilantes e arrebatadoras transformastes as quadras de
esportes em palcos e os jogos em espetáculos.
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Começa, hoje, evento que trazà cidade
escritores comoSantiagoNazarian,
VeronicaStiggerelocaReinersTerron
JARAGUÁ DO SUL

'KELLY ERDMANN

local. o evento, organizado pelo
editor Carlos Henrique Schroe

der, possui uma seleção de no

mes premiados até mesmo no

exterior. A lista tem Tony Monti,
Marne Guedes, Diogo Henri

ques' Veronica Stigger, Santiago
Nazarian, Ivana Arruda Leite,
Marcelino Freire, Nelson de Oli

veira, Ioca Reiners Terron, Daniel
Galera e Marcelino Freire. Todos
fazem pare da nova geração de
escritores brasileiros.

Quem quiser participar, pode
consultar a programação e se di

rigir livremente até o Sesc, naRua
Jorge Czerníewicz, ou ao Ferrazza

Café, no Centro da cidade. Os de
bates, as sessões de autógrafos e

as oficinas ocorrem no primeiro
endereço. Já no outro, acontece a

Cervejada Literária. A programa
ção possui acesso gratuito.

m dos gêneros literá
rios mais populares
do mundo, o con

to tem se renovado
constantemente. Há
novidades a cada

piscar de olhos. Novos textos e

novos autores mantêm essa nar

rativa sempre interessante. Tão
interessante que a graça não é

apenas lê-los, mas também dis
cuti-los.

Por isso, quem adora um

bate-papo sobre literatura não

pode perder a maratona que se

inicia nesta quinta-feira. De hoje
até domingo, vários contistas de
sembarcam em Iaraguá do Sul
exatamente para debater essa

vertente da escrita com o público

FOTOS DIVULGAÇÃO
CONVIDADA

Verônica Stigger é doutora emHistória da Arte e

professora universitária. Da tem contos traduzidos

para catalão, espanhol, francês e italiano

VISITANTE ILUSTRE
,oca Reiners Terron foi o criador da Editora Ciência do Acidente.
.

Com o romance 'Do fundo do poço que se vê a lua', ele venceu o

Prêmio Machado de As$is, da Fundação Biblioteca Nacional

-,

PROGRAMAÇÃO
Hoje

• 19h - 'Geração Zero Zero', com TonyMonti,
Marne Guedes, Diogo Henriques,Veronica
Stigger e Carlos Henrique Schroeder.

• 20h30 - Lançamento da coletânea 'Geração
Zero Zero - Fricções em rede'.

Sábado
• 13h30 às 17h30 - Oficina de contos com
Nelson de Oliveira. .

• 19h -.IContos, quadrinhos e da', com loca
Reiners Terron, Daniel Galera e Marcelino
Freire

• 20h30 - Sessãode autógrafos de IDo fundo
do poço se vê a lua, de loca Reiners Terron,
'Cachalote', de Daniel Galera/Rafael Coutinho e

'Amar é crime', deMarcelino Freire.

Amanhã
• 19h - 'Contofantasma; com'Santiago
Nazarian e IvanaArruda Leite.

• 20h - Sessão de autógrafos de
'Pornofantasrna' de SantiagoNazarian, e
'Alameda Santos', de IvanaArrudaLeite.

• 21h - Cervejada literária, com Marcelino
Freire (lançamento nacional de 'Amar é
crime', leitura e bate-papo).

Domingo
• 13h30 às 17h30 - Oficina de contos com
Nelson de Oliveira.

• 19h - 10 conto, esse desconhecido', palestra
de encerramento com Nelson de Oliveira.

TEATRO
DnnJLGAÇÃOIGRUPOK

Além do Festival Nacional do Conto,
hoje, Jaraguá do Sul assiste ao espetáculo
10 tapete de Maria', no Pequeno Teatro do
Centro Cultural da Scar. A peça, que leva ao

palco os atores do Grupo K, conta a história
do amor de Stéfano eMaria, um apaixonado
casal separado subitamente por uma guer
ra. A apresentação tem cerca de 40.minutos
de duração. A classificação é livre e o aces

so gratuito, porém, os ingressos devem ser

retirados na secretaria da instituição com
antecedência. A encenação começa às 20h.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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.

HORIZONTAIS
1. Linda cidade histórica italiana, famosa por possuir

uma das maiores praças medievais da Europa
! Um conhecido estúdio cinematográfico norte
americano

2. Avaliar positivamente, aprovar, estimar
3. Relativo a porcos! Tarifa Aduaneira do Brasil
4. Nu
5. Metade da ... imageml O pintor impressionista fran

cês Edouard (1832-1883)
6. Estilo pessoal
7. (Geom.) Diz-se do triângulo que tem dois lados

iguais
8. Abreviatura (em portyguês) do Congo! 90, em al-

o garismos romanos,
.

9. Um instrumento da orquestra! Pequena glândula
situada no tórax, que involui a partir da puberdade

10. Modificar alguma coisa, deteriorando-a
11. (Med,) Desvio da coluna vertebral para a frente
12. Choro
13. Extirpação cirúrgica,

VERTICAIS
1. Prato típico japonês que consiste em finíssimas lâ

minas de peixe cru! Maneira de esculpir uma obra 'I;;
de arte

2. Arame usado para reforçar a linha junto ao anzol!
Grosseiro, pesado

3. Uma constelação austral/O paisagista Marx

(1909-1994), foi considerado um dos melhores
do mundo

4. Criancinha! Mergulhar em água fervente ou muito

quente
5. Que apresenta irregularidades nas crises de uma

doença / (Re!.) Convenceu-se da ressurreição de
Cristo somente depois de ter tocado Seu corpo e

Suas chagas
6. Os sinais de pontuação que delimitam uma frase

ou período
7. Da manhã! A última tragédia de Voltaire
8. Estrutura metálica usada como proteção de janelas
! Abreviatura de um tratamento de respeito para
senhoras, em cartas ou requerimento

9. Calçado usado por caubóis / Chifres.

i 2 7
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A Recreai;iv_
desde 1950-'

-

PREVISAO DO TEMPO
f'

Temposegue
instável em se

'

Por causa da formação e

do deslocamento de uma
frente fria, Santa Catarina
continua com tempo
instável, céu encoberto e

chuva nesta quinta-feira.
Temporais com ventania
e granizo não estão
descartados.

JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE AMANHÃ SÁBADO DOMINGO

MíN: 13°C MíN: 14°C � " MíN: 14°C MíN: 12°C"� j' t- ,,,_

MÁX: 19°C MÁX: 26°C
� �.t� MÁX: 21°C MÁX: 21°C

J " :t.i:1

Na sexta-feira, os termômetros
começam a registrar um declínio nas

temperaturas no Estado. Isso porque,
uma massa de ar polar chega ao
Sul do Brasil trazendo frio intenso.
Os ventos sopram de nordeste a

noroeste com variações para sul. A
intensidade é fraca amoderada com

rajadas fortes vindas de sudoeste.

Ensolarado Instável

,""-'*' ",,�,

j J �j"
Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada

Entre amadrugada e amanhã
de sábado ainda ocorre chuva na
maioria das regiões do Estado.
Mas, umamudança nesse cenário
acontece no decorrer do dia a

partir do Oeste e do Sul. No Norte,
a instabilidade e o céu encoberto

seguem até a noite. As temperaturas
entram em acentuado declínio.

SE V VAi PJ\RA. .,

ÁGUAS DE
CHAPECÕ

A quinta-feira será
- nublada com ch�a a

qualquer hora em Aguas
de Chapecó. À tarde, há
risco de temporal. As

temperaturas ficam entre
os 20DC e os 25DC.

CRESCENTE 6/8

CHEIA 13/8

MINGUANTE 21/8

• NOVA 29/8
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•• beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

Moda é destaque no fim de semana
Thai Dias, LisWehmuth e Taiana Patrícia programaram para este sábado, na CantinaNonna Dicca,
das 14h às 17h30 o Cup ofGossip, evento para pessoas interessadas em moda, blogs e internet.
Também com o intuito de divulgar os blog participantes: www.cluttercouture.wordpress.com.
www.leconfetty.wordpress.com e www.mybettermistakes.wordpress.com.Aentradaé gratuita e nada
mais é que uma confraternização para interessados em moda. Além de quitutes, cupcakes, bebida,
fotografia com Flávia Bampi e música com DJ Rafa Nicolodi, haverá bazar com acessórios, mini
brechó e sorteio do muitos brindes. Mais informações no https:/ /www.facebook.com/acupofgossip

Fazendo arte
o ilustrador Jean Giovani Giovanella
está participando de um concurso

da Zupi, com uma arte feita com
canetões UniPosca (abaixo). Ele
precisa de votos e pede para que a

galera acesse o site http://fama.zupi.
com.br /competicao /concurso-de
arte-posca/38881, vote e também

prestigie os outros trabalhos
fantásticos. Basta se cadastrar

gratuitamente. Para conhecer mais
trabalho do artista acesse: http:/ /
www.flickr.com/photos/jean-world.

:A GVp �
0J)SSl

Grupo do Rolary Clube Vale do ltapocu durante o Brechó do

Rolary realizado nos dias 13 e 14, na lIrena Jaraguá. A ação
que promove a sustentabilidade, através do reaproveitamento
de roupas e acessórios, tem a renda revertida em doações
para a Casa de Apoio Padre Aloísio Boing, de Jaraguá do
Sul, entidade que atende dependentes químicos. A ação
movimenta o clube nos meses anteriores para coléta e seleção
de produtos de qualidade, promove um trabalho divertido

.

entre as participantes num exer�cio de companheirismo
além de exercer um papel de conscientização para
reaproveitamento de materiais. Sob o slogan "Brechó é

chique!", o evento vem atraindo a cada ano mais adeptos
que querem colaborar e aderir ao reaproveitamento.

Sobriedade
A Scar recebe de 19 a 21 de

agosto o 2° Congresso Sul
Brasileiro da Pastoral da
Sobriedade - Prevenção
e Recuperação, entre as

atividades haverá palestra
ministrada pelo padre-
cantor Reginaldo Manzotti.
A iniciativa é da Pastoral da
Sobriedade, ligada à Igreja
Católica, e Episteme Eventos.
Na programação estará também
Carlos Humberto Gotchalk, com
a palestra "Parar de Fumar para
quê?". Para saber mais sobre o

evento ligue para 3371-6757.
DIVULGAçAO IROTARY

�
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PROGRAME-SE!

DIAS 18A21
SESC1ARAGUÁ

Inicia quinta e segue até domingo o Festival
Nacional do Conto. Serão quatro dias de

leituras, oficinas e debates sobre o tema,
contando com presenças ilustres de onze

grandes escritores brasileiros. Entre eles,
nomes como Nelson Oliveira e Marcelino
Freire. Todas as atrações do evento são

gratuitas. A única parte do evento que não
acontece no Sesc é a Cervejada Literária, que

ocorre no dia 19, às 21 h, no Ferrazza

Café & Bar, com a presença do Marcelino
Freire para um bate papo descontraído.

O encerramento acontece no dia 21, às 19h.
A programação completa está disponível

no site www.designeditora.com.br.

DIA 18
LICOBAR

Primeira despedida de Lobo ea Matilha
com Lobo e Carvalho Acústico.

SCAR
Apresentação do Projeto Palco Livre da Scar,
com o Grupo K de Teatro, na peça "OTapete
de Maria'; com texto de Simone Cosac Naify.
Com a peça o grupo pretende passar ao

público uma mensagem de amor, carinho,
respeito, amizade e afeto, despertando

sentimentos que são possíveis de ocupar o
lugar da raiva e do ódio.raízes da violência
física e verbal. O espetáculo ocorre às 20h e a

entrada é franca. Informações: 3275-2477.

LONDONPUB
DJ Kdog revelação da black music de

Santa Catarina e Destak do Samba com os

sucessos "É tará'; "Noite Fria" e
"Filha da Tuca" Ingressos somente na hora

a RS 10 feminino e RS 15 masculino.

DIA 19
LICOBAR

House music com DJ Diego Alvez.

ESPAÇO DO OCA
CreedenceCover agitando a noite. Ingressos

antecipados a RS 15 eles e RS 10 elas,
a venda na Mega Rock Store.

PATUÁ
Show Nacional com Chimarruts.

Garanta seu ingresso antecipado nos

Posto Mime (matriz e Reinoldo) e
na Center Som (shopping)
a RS 15 elas e RS 20 eles.

ARWEG
Jantar dançante em comemoração aos

15 anos do Centro Educacional Vida Ativa.

Ingressos a RS 16.lnformações: 3275-1237.

·DIAS 19 E 20
sALÃo DA PARÓQUIA

EVANGÉLICA LUTERANA -

Corupá
2° aniversário do grupo Guapecas do
Asfalto M.C (5 anos de estrada). Show
com bandas, ampla área de camping e

competições. Mais informações no
www.guapecasdoasfalto.blogspot.com.

I • � I t I i • i t, I I l •
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Cobertura
.total
Asfotógrafosmais descolados da região
Vnorte do Estado, Mauricio Hermann
e Sheila Coelho,já confirmaram presença,
sábado, dia 20 de agosto, a partir das 12

horas, na 11 aFeijoada doMoa, que será re
alizada naAABB, em Iaraguâ do Sul. A du
pla que não émole não, vai registrar tudo
e você confere o trabalho dos bambambãs,
na revista Nossa, edição de setembro.

A Garagem
Beta Fiscal e Tato Branco reservaram um

espaço na Feijoada do Moa para receber a
galera de "A. Garagem".

it r do
•

Ia
o leitor do dia é o grande amigo de longa
data Carlinhos Henschel (popular Bem - te

vi), que mesmo em Itapema, sempre lê esta
coluna para ficar por dentro das novidades
de nossa sociedade.Valeumesmo, irmão!

, .

E top!
Pois é, com a contagem regressiva para a

virada do mês, a turma não vê a hora de
setembro chegar, com o verão quase se

instalando. Os hotéis, bares e restaurantes

da orla catarinense, mais precisamente de
Balneário Camboriú, voltarão aos seus dias
de fartura, com seusminicomputadores
tilintando para tudo o quanto é lado.
Bom demais, né?

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo
que um ex-vereador vai precisar fazer
reciclagem urgente. Diga-se de passagem:
em todos os sentidos. O rapaz não caiu na
real. Pensa que está em campanha, diz que
é amigo do "homem", fazmil promessas aos

amigos e não cumpre nenhuma. Coitados
dos inimigos!? Só tomando mesmo uma

taça bem gelada da espumante Cave Pericó.

iebe &
Haisi

6 3055-0024
Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

r--
-

I

I C.
I

!

SPORT

I

I Ginástica é moda'
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca

: 819.- centro - Jaraguá do Sul

NIVER Cesar Cabral comemora hoje, ao lado
da noiva, IheniferMaffissoni, a idade nova

5,capital

PRÊMIO
Os arquitetos
Danyela Vedana
e GUson Postai

Dica de hoje
Curtir as delícias da
Confraria do Churrasco.
Todo dia uma novidade.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

TECON'I'EI
• O meu amigo Everaldo
Correa, Gerente da Saúde,
esse ano vai com a família
toda na Feijoada do Moa.
O bom camarada alugou
até um micro-ônibus. Vem
gente de tudo que é canto
do Estado. Valeu mesmo!

• Outro amigo que
confirmou presença na
Feijoada do Moa, éMarcelo
Mueller. Vai a tiracolo da
namorada.

• GrasielaMicheluzzi,
da KarlacheMalhas, já

. prepara os quitutes para
comemorar, no próximo
dia 30, a idade nova.

• O empresárioAntídio
Aleixo Lunelli, presidente
do grupo Lunender,
estampa a capa da Revista
Nossa, edição de setembro.

•Meu twitter:@colunadomoa

• Com essa, fui!

Reta final
Os arquitetosDanyelaVedana e

GilsonPostaí, de Jaraguá do Sul,
estão entre os 20 finalistas do
"Concurso CulturalGeneration J.
Ziliotto", que irá premiar omelhor
projeto de uma sala corporativa,
com estilo de trabalho dinâmico,
integrado, expressivo e interativo
comuma poltrona exclusiva
"GeneratíonKnoll byFlexform",
no valor aproximado de R$ 5
mil. Todos os finalistas terão
a oportunidade de expor os
trabalhos no HotelMajestic
Palace, em Florianópolis, durante
a cerimônia de entrega do prêmio
que acontece dia 30 de agosto.

Tey
O aniversariante de hoje é
o bem lançado Tey Pinho,
coiffeur renomadíssimo, que
vai comemorar a data com
uma superfesta, muita comida,
birita até umas horas e gente
bonita e animada. Felicidades,
amigo! O meu desejo é que
sejas plenamente feliz!

Flor de Maio
No próximo dia 20 de

agosto, a partir das 19h30,
rola na IgrejaA.póstolo
Paulo, o tradicional
Jantar Típico Italiano. A.
promoção é do grupo de
idosos "Flor de Majo".
Mais informações pelo
fone 3275-3063.

SUSH. Nadya de
Souza, Danuza
BalsaneW, Luciane
Vorpagel, Carine
Marcalto , no

Restaurante Ilatan
Sushi Lounge,
terça-feira

.:;:)

, Laboi"'ltorio
J�eIIZi

IlANTAN Anna Tosin e Bruno

VUarinho, terça-feira, no Ilantan
ISO 9001

Sua mente é
um espaço
sagrado na
qual nada
de mal pode
entrar, exceto

com sua

pernüssão!
Arnold
Bennett

Onde
comer

bem

Buxixo
Pense na farra. Em plena quarta-feira
(ontem), dia útil, uma secretaria parou.
Era aniversário dono da pasta. A.s
comemorações começaram pelamanhã e

seguiram nas horas seguintes. Ponto alto
foi o show do diretor. Por favor, urgente um
copo bem gelado do chope Kõnígs Bier!?

No Restaurante
Kantan. Confira as

novidades do buffet
de sushi. Demais!

APART MENTO
bairro Vila Nova, Jaraguá do Sul ..

Apto com 03 dormitórios, bwc social,
sala, cozinha, área d serviço e sacada
com churrasqueira.

SALA COMERe A
Centro, Jaraguá do Sul ..

COMO PARTE DE PAGAMENTO

Aceito seu imóvel ou
carro (valor tabela Fipe)

SALA DESOCUPADA

Entrada de R$20 mil·
+ prestaçõesEntrada de R$2.5 mil

+ parcelas mensa.is
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

QUEM É
CIVILIZADO?

,

NãO lembro se era Iaraguá do Sul, mas era na rua,
ainda cedo. Enquanto o semáforo estava fechado,

duas crianças aproveitavam para ir de carro em carro

pedir umas moedas aos motoristas. No momento em

que olhei, uma mulher abria parcialmente o vidro e

esticava o braço para conseguir entregar as moedas,
que não deveriam passar de quatro ou cinco. A cena se

desenrolava no asfalto e na calçada estava umamulher
sentada em cima de um pano, com algumas peças de
artesanato em volta, mais umas crianças ao lado e no

semblante não havia sorriso ou qualquer outra expres
são. Quando passei, olhei e ela devolveu o olhar, me
encarando de talmaneira que, até agora, não consegui
identificar se naquilo havia algumamensagem.

Tanto as crianças quanto a possível mãe tinham
traços indígenas e estavam ali para conseguir uns
trocados para sobreviver na aldeia. Não é de hoje que
escuto pessoas dizendo que índios que se vestem

como brancos e andam pela rua a pedir dinheiro dei-I
xaram suas características de lado. Não sei se estão

erradas, mas o que preocupa é o tom de indiferença
na fala de cada um, como se essas pessoas não tives
sem necessidades básicas de sobrevivência.

Será que se um dia

alguma civilização in
vadir a terra, nos matar,
tirar nosso sustento e

ainda forçar uma mu

dança de consciência;
f'

vamos permanecer os

mesmos ou teremos

que 'nos adaptar? Conti
nuaremos com os mes

mos costumes de antes?

Imagine esse

mesmo ser humano

perdendo suas
raízes e tendo

que mendigar a
sobrevivência ao

seu algoz.
Não sei, mas acredito

que 'alguns hábitos teriam de ser alterados, pois nos

sa raça teria sido quase dizimada e nosso espaço mo
dificado a tal ponto que nossa sobrevivência ficaria a

perigo. Andaríamos ainda de roupas ou passaríamos a

andar nus pelas ruas? Acreditaríamos em Deus ou em

alguma força trazida pela nova civilização? É provável
que tudo fosse diferente e nunca mais fossemos viver
como vivíamos no passado.

Imagine um ser humano assustado, acuado, com
medo daquilo que acabou de chegar, com armas no

vas, costumes novos e uma vontade incrível de domi
nar tudo e todos. Agora imagine esse mesmo ser hu
mano perdendo suas raízes e tendo que mendigar a
sobrevivência ao seu algoz vindo de outra civilização.
Complicado imaginar isso, espero que algo parecido
nunca tenha acontecido.

1

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
,

Esse gatinho preto com leves fios de pelo branco ao redor do pescoço é o Bibi. Ele

desapareceu no bairro Vila Nova, em Jaraguá do Sul, e, agora, a família o procura
desesperadamente. Quem tiver informações deve entrar em contato com a Juliana

pelos telefones (47) 8436-9588 e 3273-0521 ou no e-mail juliana@blotti.com.br.

•
A revista da mulher inteligente!

Em agosto:
A dura missão de
uma mulher para
poupar dinheiro.

NOVELAS

• INSENSATO CORAÇÃO
A emissora não divulgou o resumo deste capítulo.

sobressaltado depois de sonhar com Dora. Petrus pede
para Dora levá-lo ao acampamento dos cangaceiros.
Úrsula acredita que Herculano nunca a entregará para
as autoridades de Seráfia. Chega o dia do casamento de

Açucena. Inácio beija Antônia. Miguézim não conta onde
está o tesouro e Timóteo fica irritado. Jesuíno chega a

tempo de interromper o casamento.

• MORDE & ASSOPRA
Amanda reconhece as roupas de Naomi no es

pantalho e conclui que ela está escondida na fazenda.
A família de Abner age de forma estranha e Júlia des
confia. Naomi sugere que Júlia não reatou com Abner

porque está apaixonada por ícaro. Júlia conta para ícaro
que Zariguim descobriu diamantes nas terras de Abner.
ícaro beija Júlia e ela lhe dá esperanças. Amadeu é bati
zado. Wilson e Melissa começam a se envolver. Salomé
e Celeste saem da cadeia. Marcos experimenta os doces
de Natália e se emociona. Abner recebe Celeste na volta

para casa e diz que não irá mais se casar com ela. Gui
lherme diz para Tânia que está tudo certo para eles irem

embora, mas pede que ela guarde segredo. Aquiles avisa
Minerva que ela será despejada e ela convoca a impren
sa para cobrir o fato.

• VIDAS EM JOGO

Regina é convencida por Cleber de que Maurí
cio a enganou. O ex-policial consegue virar o jogo e a

empresária entende porque foi sequestrada. Belmiro
fica com ciúmes de Hermezinda e Guilherme. Fátima

aparenta estar conseguindo influenciar seu pai. Daniel
vai até a casa de Cacau para se desculpar. Sandro o

aconselha a tomar anabolizantes para alcançar resul- .

tados rápidos. Lucas se demite da empresa deAndrea.
Divina e Ernesto se encontram. O casal se emociona
ao falar do passado e de tudo o que estão sofrendo.

Regina volta para casa e finge que está tudo bem.
Patrícia estranha e decide conversar com a mãe. A

moça conta para Maurício que Regina descobriu quem

explodiu o veleiro. Raimundo vai até o quarto da em

presária para dizer que está indo embora. Juliana 1>

acompanha. Regina expulsa a jovem de sua casa.

• CORDEL ENCANTADO
Padre Joaquim avisa a Batoré que precisa con

versar com ele. Florinda se incomoda com o cortejo de
Perrus. Timóteo obriga Miguézim a contar onde está
o tesouro. Açucena sonha com Jesuíno. Felipe acorda
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ANDREW J. LANE

Sherlock Holmes tem apenas
catorze anos quando, ao
caminhar por um bosque,
descobre um cadáver. Trata-
se de um homem e ele está
coberto de pústulas. É então
que Holmes começa uma nova

vida. Sua mente destemida e a

sede de aventuras conduzem
no por uma jornada capaz de
deixar qualquer um sem tõleqo:
da tranquilidade da vida no

campo ao submundo das docas
londrinas, enfrentando fogo,
espionagem e sequestros, até
o cerne de uma aterrorizante
trama que 'poderámudar o
futuro da Grã- Bretanha.

Há mais de 30 anos na estrada,
a banda inglesa Duran Duran
marcou presença ria arena de
Wembley no ano de 2004. Neste
show, o conjunto formado pelo
quinteto Simon Le Bom, nos
vocais, John Taylor, no baixo,
Andy Taylor, nas guitarras, Nick
Rhodes, nos teclados, e Roger
Taylor, na bateria, mostra ao

público os maiores sucessos da
carreira. A lista inclui canções
inesquecíveis como "Hungry
Like The Wolf", "Save a Prayer"
e "Come Undone". Ao todo, este
registro ao vivo de Duran Duran
conta com 16 faixas, todas elas
imperdíveis para os fãs.
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CAPITÃO AMÉRICA: O PRIMEIRO VI GADOR

Nascido durante a Grande Depressão, Steve Rogers foi
um menino franzino em uma família pobre. Horro
rizado com a ascensão nazista na Europa, o garoto
parte para o exército. Mas, devido à saúde frágil, ele
é rejeitado. Mas após escutar os apelos honestos do

menino, o General Chester Phillips oferece a Rogers
a chance de participar da Operação: Renascimento.
Depois de semanas de testes' ele recebe o soro do

supersoldado e é bombardeado por raios-vita. Steve

Rogers aparece então com o corpo mais perfeito que
um ser humano pode ter e é submetido a intensos
treinamentos físicos e táticos. Meses depois ele
recebe a primeira missão como o Capitão América e,

comum escudo indestrutível, ele parte para combater
o mal sozinho e como o líder dos Vingadores.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub

(21 h1 O)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h50, 15h40, 17h30 e 19h20)
• Cine Breithaupt 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h)
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h10, 17h40 e 20h)
• Cine Garten 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h20 e

21h15)
• Quero matar meu chefe - Leg (16h50 e 19h15)
• Cine Garten 3
• Super 8 - Leg (14h, 16h20, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 4
• Cilada.com - Nac (13h30 e 19h50)
• Assalto ao Banco Central - Nac (15h30, 17h40 e 21 h50)
• Cine Garten 5
• Dylan Dog e as criaturas da noite - Leg (17h30, 19h40 e 22h10)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h40 e 15h40)
• Cine Garten 6
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45)
• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h45, 16h30, 18h45 e 21 h)
• Cine Mueller 2
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (14h, 16h45,
19h15 e 21h45)
• Cine Mueller 3
• Assalto ao Banco Central - Nac (19h e 21 h20)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (13h30
e 16h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 16h e 18h45)
• Cine Neumarkt 2
• Harry.Potler e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (21h50)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20 e 19h30)
• Cine Neumarkt 3
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h e 21h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (16h15 e 19h)
• Cine Neumarkt 4
• Super 8 - Leg (14h15, 16h30, 19h10.e 22h10)
• Cine Neumarkt 5
• Dylan Dog e as criaturas da noite - Leg (17h30, 19h45 e 22h)
• Os Pinguins do Papai - Dub (13h30 e 15h30)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Quero matar meu chefe - Leg (14h40, 17h, 19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (14h10, 16h35 e 19h)
• Os Smurfs - Leg (21 h25)
• Cine Norte Shopping 2
• Super 8 - Dub (12h55, 15h35, .18h05 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 3
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (13h, 15h45,
18h20 e 21h)
• Cine Norte Shopping 4
• Assalto ao Banco Central- Nac (14h45 e 17h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h15 e 22h)
• Cine Norte Shopping 5-
•Os Smurfs - Dub (13h1 0, 15h25, 17h50 e 20h15)
• Cine Norte Shopping 6
• Corações Perdidos - Leg (14h55)
• Quero matar meu chefe - Leg (17h20, 19h20 e 21 h40)
• Cine Norte Shopping 7
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (17h05)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Leg (22h20)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h30)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (19h45)

Ralael Cortez:

·já lui um emo·
o repórter do CQC, Rafael Cortez, deu uma
entrevista para o apresentadorAmaury
Ir, e confessou: "fui um emo dos anos 90.
Um adolescente bem depressivo. Além de
ser CDF e odiado por todos". Ele também
comentou que é extremamente tímido e

revelou que é primo de segundo grau do
ator Raul Cortez, mas o encontrou apenas
uma vez, no enterro de um avô.

Dalton Vigt quer
·se casar em 2012
o ator DaltonVigt, que está no elenco
da novela Fina Estampa, da Globo, está
pensando em se casar no próximo ano. "É
a primeira vez que tenho vontade de fazer
essa loucura", afirmou. Ele, que tem 47

anos de idade, namora há dois anos a atriz
Camila Czerkes, de 28. O casal pretende
fazer uma cerimônia ecumênica. "Esperei
tanto por essemomento, por alguém que
fosse realmente especial", comentou.

Thammy laz tattoo
para a namorada
Apaixonada, a filha deGretchen, Thammy,
resolveu fazerumahomenagempara a nova
namorada e tatuou o trecho de umamúsica
nas costas: "Ela só precisa existirparame
completar".A declaração faz parte da canção
'Ela une todas as coisas', de JorgeVercilo. No
Fácebook, Thammy se declarou para a amada,
que não foi identificada: "e eu que pensei que
já tinha amado alguém naminha vida".

Mulher de Marcos
Paulo se internCl
Para ficarmais perto do marido Marcos Paulo,
que deve permanecer naUTI doHospital
São José, em São Paulo, até domingo,Antonia
resolveu se "internar" em um dos quartos
do edifício. "Jámonteimeu quartel general, "

comprei flores, trouxe computador emalas e

fiz amizade pelos corredores", contou ela, que
pretende comprar bolas coloridas quando
Marcos sair do coma induzido.

Band terá que
indenizar Xuxa
A apresentadoraXuxa saiu vitoriosa de
um processo que movia contra a Band.
A Justiça condenou a emissora a pagar
multa de R$ 1 milhão por dano moral e R$
100mil por dano material. Ela entrou com
uma ação após a emissora exibir imagens
de uma publicação masculina. À decisão
ainda cabe recurso no STJ. O processo foi
iniciado emmarço de 2008 na 48aVara
Cível da Capital.

Jesus Luz comp�a

apartamento no Rio
Não é só Madonna que está se dando bem
nos braços do novo namorado, o francês
Brahim Zaibat. Seu ex, Jesus Luz, continua
lucrando com a fama que ganhou depois
de namorar a popstar e até comprouum
apartamento. Assim que voltar da turnê pela
Europa, ele faráuma festinha para inaugurar a
morada. Luzmora emNova Iorque e adquiriu
o apartamento há quatro meses.

ÁRIES
Poderá ter dificuldade no convívio com gente autoritária,
seja no ambiente doméstico ou de trabalho. No campo
afetivo, a noite é de grande descontração e prazer. Faça
ajustes nos relacionamentos.

TOURO
Você terá a sensação de que as coisa!': estarão meio amarradas
e as atividades de rotina tomarão muito tempo. Discrição é a

palavra de ordem na área afetiva. Defenda a privacidade.

GÊMEOS
O momento favorece a integração com pessoas que tenham os

mesmos objetivos que você. No campo afetivo, você conseguirá
a harmonia que sempre desejou. Mantenha o diálogo.

CÂNCER
Novos projetos ou empreendimentos ganham um novo embalo.
Tudo indica que o sucesso vai repercutir favoravelmente na vida
a dois. É hora de aproveitar as oportunidades .

LEÂO
É tempo de investir nos estudos e no aperfeiçoamento
profissional. À noite, estará esbanjando bom humor, simpatia
e poderá ser o centro das atenções. Aja com confiança.

VIRGEM
Medite sobre as coisas a que dá valor e veja se há correções a
fazer no comportamento. Há sinais de que a vida amorosa anda

reprimida. Respeite a necessidade de isolamento.

LIBRA
É tempo de traçar prioridades e apostar alto no crescimento.

A sensação de autoconfiança vai ajudar você a enfrentar
qualquer desafio. No romance, o céu conspira a seu favor.

ESCORPIÃO
Evite ficar em evidência no trabalho, pois as energias astrais
aconselham você a agir discretamente. O convívio com a

pessoa amada tende a se fortalecer. Faça parcerias.

SAGITÁRIO
Bom dia para se dedicar a uma atividade que traga mais
alegria e prazer ao cotidiano. Dê um novo rumo à vida
amorosa! Encare as mudanças.com menos resistência.

CAPRICÓRNIO
Há um nítido desejo de se destacar na carreira. Trabalhar em

equipe será gratificante. Momentos de privaCidade vão fortalecer

_a vida a dois. Um pouco de intimidade pode vir a calhar.

AQUÁRIO
Nem tudo vai acontecer na velocidade que gostaria. Bom
astral no amor. Na paquera, não faltará disposição para
iniciar um novo relacionamento, aproveite!

PEIXES
É tempo de disciplinar a vida financeira, cortando gastos
desnecessários. Romance com pessoa que faz parte do
cotidiano conta com a proteção dos astros. Lute por mais
estabilidade.
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Presença garantida nas

reuniõesfamiliares ou com
amigos, os petiscos são
sempre bem-vindos antes
das refeições para aguçar
o paladar. Essas tentações
sempre bem-vindas no

cardápio. Por isso, é bom
ter no caderno de receitas
uma infinidade de opções.
Aí vão algumas. Aproveite!

NOSSOS HERÓiS TAMBÉM
MERECEM TRILHA SONORA.

PETISCOS

Modo de
preparo:

Em uma tigela, coloque a
tapioca com amuçarela,
o tomate e a salsa. Junte o

leite e o tcblete de tempero.
Misture bem e deixe

descansar por cerca de
30 minutos na geladeira.
Modele e leve para assar

em fomo médio-alto (200°C),
pré-aquecido, por cerca de

30 minutos ou até dourar.
Retire do fomo e sirva.

ANOS

Espetinho de carne
e damasco
Ingredientes:
• 300 g de carne em cubos pequenos
• Yz colher (sopa) de tempero pronto para carnes
vermelhas

• 1 pitada de pimenta-da-reino
• 1 pitada de curry
• 16 cebolinhas em conserva

• 8 damascos secos cortados ao meio
• 16 palitos pequenós para montar

Modo de preparo:
Tempere a carne com o tempero pronto, a
pimenta-da-reino e o curry. Deixe tomar gosto
por cerca de 20 minutos. Monte cada espetinho
com um cubo de carne, uma cebolinha e meio

damasco. Aqueça uma grelha, coloque os

espetinhos e deixe por cerca de dez minutos,
virando-os sempre, até dourarem.

li Salgadinho
'�[.�

de tapioca
Ingredientes:
• 250 g de tapioca granulada
• 250 g de muçarela ralada
• I tomate picado
• I colher (sopa) de salsa picada
• Y2 litro de leite quente
• I tablete de tempero de legumes

Chili
Ingredientes:
.• Y4 de xícara (chá) de óleo
• I kg de carne moída (patinho)
• I pimentão amarelo sem

sementes picado
• I pimentão verde sem sementes

picado
• I pimentão vermelho sem

sementes picado
• 2 colheres (sopa) de molho de
pimenta

• I xícara (chá) de ketchup
• I kg de feijão carioca cozido e

batido
• sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:
Aqueça o óleo e frite a carne moída até que esteja cozida e bem

sequinha. Acrescente os pimentões, o molho de pimenta, o ketchup, o
feijão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e deixe apurar por mais dez
minutos no fogo médio. Sirva com nachos.

APOIO:
I'

-.:ftl.. .

cmc
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MARLY FREISHLER BAUMER

Uma vida dedicada
a ajudar o próximo
Obra inaugurada em julho homenageia
cidadã que viveu pelas causas sociais

JARAGUÁ DO SUL

TITAPRETTI

às causas sociais de Jaraguá do Sul.
E para contar a trajetória de Marly
Freishler Baumer (in memorian),
o jornal O Correio do Povo conver

sou com quem mais conhece sua

história: o esposo, Gerd Edgar Bau
mer, vice-presidente do conselho da
WPAParticipações (Weg).

No dia 7 de maio de 1937, nas
cia em Joinville Marly Freishler
Baumer (filha de Zulma Pinho
Freissler e Germano Kurt Freis-

termos tido no primeiro ano de

. casamento, nos perguntamos o

porquê de não cuidarmos de mais

pessoas. A partir daquele momen
to, decidimos que iríamos nos de
dicar às causas sociais, dividindo
commuitos o que poderia ter sido
feito a poucos", conta Baumer.

Em 1961, durante o mandato
do presidente estadunidense Ken
nedy, o governo dos Estados Uni
dos lançou o programa "Aliança
para o Progresso", que durou até
a década de 1970. O objetivo era

promover o desenvolvimento eco
nômico e social através de duas
vertentes: o Banco do Brasil ficou
indicado para a ajuda financeira
das indústrias, especialmente na

busca da descentralização da eco
nomia industrial, que se concen

trava em São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais; e a Igreja Católica
na distribuição de roupas e ali

mentos, em virtude da sua grande
rede de paróquias, que abrangia
todas as regiões.

DIVULGAÇÃO

Da esquerda para direita: prefeita Cecília .loneU, Zulma Pinho FreisSler
(mãe), Gerd Edgar Baumer (esposo) e Annemarie Meinert (irmã)

Dedicação e companheírismo
Engajada noite e dia para ajudar

a comunidade, Marly também foi

esposa e companheira dedicada:
"Tivemos um casamento belo, ela
foimeu amor,minhamelhor amiga,
companheira e cúmplice", afirma
Baumer, emocionado. Para ele, a ca
racterísticamaismarcante deMarly
sempre foi a forte personalidade e a

discrição. "Ela nunca foi de apare
cer, tirar fotos ou dar entrevistas. Ela
costumava dizer que não gostava de
falar, mas sim de fazer", conta.

Apaixonada por viagens, histó-

ria da arte, pintura em porcelana e

arte culinária, Marly tinha o hábito
de acordar e dormir cedo todos os

dias. A força e' determinação não
foram embora nem quando ela foi

diagnosticada com câncer, em 2005.

"Marly sempre foi positiva, não so

freu, nunca falou da doença e não

deixou de fazer o quemais gostava",
comenta Baumer. Feliz pela vida

que pôde ter, ela fez um último pe
dido a seumarido: "Elame disse que
gostaria que eu ajudasse as pessoas
que sofrem com o câncer." O apelo

foi atendido e Baumer criou a uni

dade.oncológica e auxiliou na refor
ma e modernização da maternida
de e obstetrícia do hospital São José.

"Tem pessoas que me pergun
tam o porquê de construir obras
tão distintas. É simples responder:
salvar-se de um câncer e ver uma

'criança chegar aomundo tem emo

ções e ansiedades iguais.. A espe
rança da vida e as expectativas do
futuro. Por isso, as obras são em ho

menagem à minha querida Marly",
explica Baumer.

EDUARDO MONTECINO

o espírito de liderança
• •

nas causas sociais

Naquele ano, Marly e Baumer

já eram voluntários do lions Clube,
fundado em 1961. Dona de perso
nalidade forte e com espírito de li

derança, Marly; junto com amigas,
idealizaram a ampliação dos proje
tos sociais que estavam sendo de
senvolvidos nomunicípio. Foi assim
que no dia 15 de novembro de 1963

surgiu a 'Ação Social de Iaraguá do
Sul". Entre 1967 e 1972, a igreja ain
da distribuía alimentos, remédios
e agasalhos. "Mais de 130 famílias

passaram a ser atendidas, mas ti
vemos a ideia de proporcionar algo
maior para essas pessoas. Não que
ríamos dar o peixe, mas ensinar a

pescar", contaBaumer,
AAção Social passou a oferecer,

com a ajuda dos voluntários, cur
sos educativos e profissionalizan
tes gratuitos, que incluíam aulas de
culinária, datilografia e alfabetiza

ção para adultos, atividades pouco
acessíveis à comunidade até então.

Formada em Contabilidade,
Marly sempre exerceu um papel
fundamental como voluntária e

co-fundadora da Ação Social. Ela
foi uma das incentivadoras para

.

a fundação da Creche Constância

Piazera, a primeira criada na cida
de, em 24 de setembro de 1972.

Marly também teve um pa
pel essencial na criação de ou

tros projetos importantes para o

desenvolvimento de Iaraguá do
Sul: ela foi co-fundadora da Apae

.
.

(Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) em 1963 e, em 1973,
com suas ideias, ajudou a criar o

primeiro curso de Estudos Sociais
na Ferj (Fundação Educacional da
Região de Jaraguá do Sul) - atual
Católica de Santa, Catarina. Tam
bém foi co-fundadora da Associa

ção Assistencial para Idosos Lar
das Flores, em 1981.

Marly também esteve ao lado
de seu esposo, ajudando-o na

fundação do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul, em
1966, entidade que Baumer presi
diu e da qual continua participan
do ativamente. Em 1987, Marly
participou da criação da Rede
Feminina de Combate ao Câncer,
unidade que hoje é referência de
atendimento no Estado, assumin
do o cargo de líder das voluntárias.

diferente dos pais por um erro no

cartório. Em novembro de 1958,
-

Gerd Edgar Baumer, com 24 anos

Na tarde do último dia 29 de de idade, também natural de Ioin
julho, foi inaugurada sobre o ville, chegou a Jaraguá do Sul para

Rio Itapocu, a ponte Marly Freish- ajudar na instalação de uma agên
ler Baumer, obra que liga os bairros cia do Banco do Brasil na cidade,
Ilha da Figueira e Centenário. A de- inaugurada em 3 de janeiro de 1959.

nominação da ponte homenageia Em 11 de julho domesmo ano, Gerd
uma das mulheres mais dedicadas se casou com Marly, que passou a

viver em Iaraguá depois da união.
Jovens e recém-casados, eles

decidiram seguir um caminho di
ferente da maioria dos casais que
desejam construir uma família.
Na década de 60, Jaraguá tinha 25

mil habitantes (metade vivendo na
zona rural) e segundo Baumer, a so
ciedade daquela época ansiava pelo
desenvolvimento da cidade, ainda
com pessoas vivendo na pobreza.
"Quando a Marly e eu conversa

sler), que recebeu o sobrenome mos sobre ter filhos, após não os

REPRODUÇÃOIARQUNO PESSOAL

Marly Freishler.BalUDer
ajudou a fundar entidades
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, PONTO DE VISTA
CRISTIANO MAHFUD WATZKO.

ESTUDANTE DE DIREITO 1�1ffl"" IJ

Primeiro vamos relembrar rapi
damente as- virtudes que foram

abordadas nos artigos anteriores: 1 -

Paciência; 2 - Disciplina; 3 - Trabalho
e4-Fé.

Continuando nossa aventura pelo
-

mundo das virtudes, iremos ver duas,
que são a bondade e a caridade. Vir
tudes que são muito próximas, mas
que quando exercidas podemmudar a
vida de uma pessoa, tanto para quem
pratica o ato da bondade ou da cari

dade, como para aquele que recebe.

Aprender a desenvolver e aprimorar as
virtudes é prática que devemos buscar
diariamente.

Para ilustrar de uma forma simples,
a virtude bondade, quero partilhar
uma lenda antiga com vocês, leitores.

Segundo a lenda, um leão foi acor
dado por um ratinho que passou ra

pidamente correndo pelo seu rosto.

Agilmente, o ratinho foi capturado
pelo Rei da Selva, e quando estava

para ser devorado, o leão escutou o

pequeno animal suplicar: "Se o se

nhor poupar minha vida, tenho cer

teza que poderei um dia retribuir sua
bondade". O leão deu uma gargalha
da de desprezo, mas o soltou.

Alguns dias depois, o leão foi cap-

turado por caçadores, e o amarraram

com fortes cordas no chão. O ratinho
estava passando por perto, e reco

nheceu o Rei da Selva, se aproximou,
roeu rapidamente as cordas, libertou
o e falou: "O senhor achou ridícula a

idéia de que eu seria capaz de ajudá
lo, nunca esperava receber de mim

qualquer compensação pelo seu favor;
mas agora sabe que é possível mesmo
a um ratinho prestar um favor a um

poderoso leão".
Esta simples lenda nos mostra que

não importa nossa posição social, se

somos pequenos ou grandes, se so

mos ricos ou pobres, mas que todos

podemos exercer esta virtude nobre,
chamada bondade.

E para ilustrar a virtude caridade,
quero partilhar um fato da vida de São
Martinho de Tours, e que nosmostra a
importância de desenvolvermos esta

bela virtude.
Martinho era filho de um tribuno

romano, nasceu no ano 315. Certo

dia, quando voltava depois de perder
quase todo seu dinheiro na jogatina,

_ pensava consigo mesmo: "Por que es

banjei essas moedas que poderiam ter

um destino mais nobre"?

Quando estava atravessando os

portões da 'cidade deArniens, na Fran
ça' viu um vulto magro surgir no meio
da neve. Era um mendigo coberto de
uns trapos, tremendo de frio, e esten
dia as mãos, pedindo uma esmola.

Martinho enfiou a mão na sua sa

cola de couro, mas se lembrou que ha
via perdido o último centavo no jogo.
Numa atitude de caridade linda, tirou
sua capa dos ombros, uma capa gran
de que os oficiais romanos usavam

para se proteger do frio. Depois, puxou
sua espada, cortou a capa em dois pe
daços e disse:

- Meu amigo, pegue um pedaço.
Paramim é suficiente estametade.

Apartir daquele dia ele mudou sua

vida. Um -simples gesto de amor pode
mudar nossa vida.

Leitores saibam que podemos me
dir a maturidade de um homem pela
capacidade de doar-se e de fazer bem
aos seus semelhantes.

Que tal parar por alguns minutos
sua vida agitada, e pensar sobre como
esta aplicando estas virtudes durante
seu dia a dia?Após, esta breve reflexão,
desejo que busque praticá-las, pois
com certeza, sua vida e a vida dos que
se relacionam com você irá mudar e

será muito melhor.

DO LEITOR

BJl
I\. mbíção, palavra mágica e necessária. Sem ela ficamos

l1.estagnados tal qual um parasita que gruda e se deixa
levar sem rumo, aceitando o que o destino lhe reserva.I

Poder, palavra com o sentido de alerta, é preciso ter cui-
dado para não cair no abismo da ignorância, ou subir rápi
do demais e se tornar uma pessoa fria e calculista.

Entreume outro existeum rio, que nos ensina a contornar
obstáculos, que nos alerta sobre as correntezas, que nos acal
ma com sua suavidade, e nós orienta com sabedoria.

Como aprender estas lições? Construindo uma pon
te; de onde podemos observar para seguir com seguran
ça, evitando as correntezas, mas, usufruindo de sua sua

vidade e sabedoria.
A natureza nos presenteia com seus exemplos perfeitos,

pois o objetivo de todo rio é desembocar nomar, e sabemos

que sempre consegue chegar, pode-se tentar bloquear, que
ele encontra um jeito de seguir. Como os rios conseguem
isso e por que nunca desistem? Porque eles aprenderam
a contornar obstáculos e, porque têm objetivo definido. E

você, qual o caminho escolhido?
O que leva ao poder? Realmente o caminho é tentador,

nossa chegada pode ter surpresas pelas quais você não gos-
taria de passar; com ganhos materiais exorbitantes e perdas
emocionais extraordinárias, que não justificam os resultados.

Mas se você escolher o caminho da ambição observe
os rios, vá com calma e segurança, aumentando o passo e

traçando objetivos. Só não se esqueça de ampliar os hori
zontes, andar de cabeça erguida e braços abertos, sempre
prontos para acolher a família, os amigos, e nunca sentir

pena por não ter vivenciado algo, não ficar deprimido por
não ser plenamente feliz; olhe a sua estrada, você vive a fe- .

licidade plena e verdadeira diariamente.

Ildelaide Brunhilde
Dornbusch Ender, aposentada

o
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Saldo de empregos é positivo
Número de admitidos
continua maior do que
os desligamentos. Maio
e julho foram exceções
JARAGUÁ DO SUL

PEDROLEAL

/\ pós um saldo positivo no mês de junho, no
I\mês passado o número de demissões superou
o Índice de contratações. É o que aponta o último
estudo da evolução do emprego por nível setorial,
divulgado recentemente peloMinistério do Traba
lho. Foram 2.569 contratações e 2.693 demissões,
com um resultado de 124 empregos a menos no

município, em julho.
O movimento foi na contramão do mês an

terior, com 2.650 vínculos formados e 2.492 des

feitos, que resultou em 158 empregos a mais na

economia jaraguaense. A evolução do emprego
também difere do que foi registrado no mesmo pe
ríodo do ano passado. Julho de 2010 teve um saldo
fortemente positivo, com 3.054 admissões e 2.779

desligamentos, totalizando 285 vagas adicionais.

Quase todos os setores do mercado de traba
lho exibiram queda, principalmente o setor de

serviços, que gerou 532 novos contratos de tra

balho, mas encerrou outros 609, com um déficit
de 77 vagas. O secretário de Desenvolvimento
Econômico de Iaraguá do Sul, Célio Bayer, afir
ma que o resultado é um sinal de estabilização
do mercado. "Tivemos um período muito posi
tivo, e agora temos essa adequação conforme o

mercado resolve o excesso", explicou. Ele ressalta
que o saldo continua positivo, e deve se manter
assim até o final do ano. "O único dado realmente

surpreendente foi o setor de serviços, que pode ter
tido queda em resposta à crisemundial, mas deve
ser temporária', acredita Bayer,

Apesar do resultado negativo no mês de julho
deste ano, amédia dos meses de 2011 continuam

positivos - desde janeiro até o final de julho foram
23.991 admissões e 21.564 demissões, resultando
em um saldo positivo de 2.427. Todos os setores

apresentaram crescimento, especialmente o setor

de serviços, que sozinho respondeu por um terço
da geração de empregos na cidade este ano.

Estado e país
mantêm crescimento
Com saldo positivo de 3.006 vagas, Santa Ca

tarina mantém o crescimento registrado nos últi
mos três meses. Foram 88.591 admissões e 85.585

desligamentos no mês de julho. Em junho, foram
89.766 contratações e 86.767 demissões, enquanto
maio teve 101.544 empregos gerados e 97.046 en

cerrados. O setor de mais crescimento no Estado
foi a construção civil, com saldo positivo de 1.795

vagas. Desde o começo do ano, foram gerados
61.555 empregos em SantaCatarina.

Nacionalmente, as estatísticas doMinistério do
Trabalho se mostram positivas em todos os seto

res. Nomês de julho, foram gerados 140.653 novos
empregos -1.696.863 admissões e 1.556.300 con

tratos encerrados. O padrão tem semantido desde
o começo do ano. De janeiro a julho foramgerados
1.593.527 empregos em todo o Brasil.

MARCELE GOUCHE

GERAL

Julho 201
Xun,b:o/201
Maio 2011

,

Abril2011

Março 2011
Fevereiro 2011
Janeiro 2011

Julho20l0

Saldo
-124
158,
-72
220
642
1.394

Mês de julho por setor
Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Ind. de Ut. Pública
Construção Civil
Comércio

Serviços
Admínís. Pública

Agropecuária

Admissões
O
1.273
14

226
509
532
10
5

DernissõesSaldo
1 -1
l.317 -44
6 8

196 30
539 -30
609 -77

" 25 -15
O 5

Desde o início do ano por setor
ExtrativaMineral
Indústria de Transformação
Serviços Ind.de Ut. Pública
Construção Civil
Comércio

Serviços
,

Administração Pública
Agropecuária
Total

8
11.929
83
1.598
4.457
5.372
510
34
23.991 I

5 _

11.147
63
1.427
4.245
4.533
113
31

,

21.564

3
782
20
71
212
839
397
3
2.427

Estado por setor (Julho)
ExtrativaMineral
Indústria de Transformação
Serviços Ind. de Ut. Pública
CopstruçãQ Civil

'

,

Comércio"
Serviços
Administração Pública
Agropecuária
Total

56

27.745
,

419 '

9.500
20:.097
,

'

27.467

544
2.663
88.591

330
27.870
392
7.705
19.066
26.981
525
2.716
85.585

País por setor (Julho)
ExtrativaMineral

.

Indústria de Transforroação
, �erviços Ind. de qt.pública
Cotisnução Civil
Comércio

Serviços
Administração Pública
Agropecuária
Total

5.903

323.348
,

7,820

234.458
386.778
616.276
6.270
116.010
1.696.863

-174
-125'
27
1.795
1.031
486
19
-53
3.006

3.870
299.738

"6,69.1
208.826
358.240
570.315
6.257
102.363
1.556.300

2.033
23.610
1.129
25.632
28.538
45.961
13
13.647
140563

vai armar um estande do curso de

cosmetologia e estética, oferecendo
conselhos e massagens, enquan
to a Udesc fará uma palestra sobre

educação sexual. A estrutura para
o evento será montada amanhã, na
esquina das ruas Norberto Silveira
Júnior e João Butschardt (próximo
ao Ginásio de Esportes Prefeito Ro
dolfo Iahn), e servirá tambémpara o
30 Planeta Sertanejo.

Guaramirim prepara atividades para juventude
DIVULGAÇÃO

Entre as inúmeras atividades,
haverá show com dupla sertaneja

Neste sábado, dia 20, os jovens
de Guaramirim terão a oportunida
de departicipardeoficinas, debates,
workshops e palestras gratuitas no

10 Encontro Municipal da Juventu
de. Além das atividades abordando

, questões de saúde, emprego, educa
ção e política, o evento contará tam
bém com shows da banda Austine,
de Joinville, e da dupla sertaneja
Mazzo eGabriel, de Indaial.

Para quem busca inserção no

mercado de trabalho, uma empresa
de Recursos Humanos estará no lo
cal fazendo o cadastro de fichas de

emprego. Além disso, a secretaria da
Educação vai realizar testes vocacio
nais e a Uniasselvi/Fameg preparou
estandes dos cursos superiores da

instituição, para ajudar quem não
sabe que carreira buscar.

Também participarão do even

to as secretarias deDesenvolvimen
to Social e Habitação, Agricultura e

Pecuária, Esporte e Lazer, e a Secre
taria da Saúde, com exposições e ati
vidades. Também serãoministradas

palestras sobre segurança com in

tegrantes dos Bombeiros. A Univali
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TRANSPORTE PRECÁRIO

Alunos são prejudicados
Comunidade do
Morro da Boa Vista
sente a falta de
ônibus e alunos
sofrem para estudar

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

/\ ndressa Schünke tem apenas
I\..l1 anos e é uma criança como

todas as outras. "Gostomuito de ir à
escola", diz amenina sorrindo. Mas,
ela está tendo algumas dificuldades
para frequentar o 6° ano da Escola

Municipal Waldemar Schmitz, na

ilha da Figueira. Desde o nascimen
to, Andressa possui uma doença
chamada Síndrome Mielodisplási
ca, que compromete os movímen
tos das pernas e faz com que ela
tenha dificuldades para caminhar.
As aulas começam às 13h e não
há ônibus no Morro do Boa Vista,
onde mora, próximo do meio-dia.
Se quiser chegar a tempo, Andressa
e a mãe, Inês Iamoskí, precisam sair
de casa às 10h20 e quando chegam
ao terminal esperam até meio-dia

para tomarem outro ônibus da li
nha Figueira. Se perderem o ôni
bus das 10h20, o seguinte só pas
sará às 13h30. Inês não trabalha
fora de casa: "eu não tenho como,

EDIARDO MONTECINO

Andressa precisa sair de� quase três horaS antes do início da aula

dedico todo o meu tempo à An

dressa" afirma. A renda da família
de três pessoas (Andressa, a mãe
e o irmão mais velho) não chega
a um salário mínimo. Os pais são

separados e ela recebe uma pen
são de R$ 250. Inês também conta

com os recursos do Bolsa Família

para sustentar a casa e algumas
das necessidades da filha, como
a compra de fraldas (a Prefeitura
fofnece quatro pacotes por mês,

mas Andressa gasta seis mensal-.

mente, devido a uma disfunção
urinária). Outros R$ 50 Inês paga a

um vizinho para levar Andressa até
a escola demoto.

A presidente da Associação dos
Moradores do Boa Vista, Cristiane
Balduino, conta que já reclamou

algumas vezes com aViação Cana
rinho. Em fevereiro, segundo ela, a
Associação recolheu cercade 280 as
sinaturas parapedir ônibus aomeio

dia. "O abaixo-assinado foi entregue
ao diretor deTrânsito, ZecaSchmitt,
e até hoje nada foi feito", comenta.
Como lembra Cristiane.Andressa é

apenas uma das várias crianças do
morro que precisam ir à escola nes
te horário. Em dias de chuva, Inês
não permite que Andressa corra o

risco de descer omorro demoto e a

menina acaba faltando às aulas: "ela

já tem dificuldade de aprendizado e

ainda não vai", lamenta.

DESENCONTRO

Canarinho
X Prefeitura
Rubens Missfeldt,
gerente operacional
da Canarinho, afirma
que a empresa

_

recebeu a reclamação
e encaminhou à
Prefeitura. Mas, ainda
está aguardando a

ordem de serviço para
iniciar um período
experimental com a

linha. "A implantação
de um horário depende
da demanda", explica.
Segundo ele, se não
houver uma boa

resposta da população,
a Canarinho retira de

circulação. Ele sabe da
existência do abaixo-

.

assinado: "são 280 que
assinam, mas nem todos
vão usar o ônibus". O
diretor de Trânsito Zeca
Séhmitt afirma que já
entrou em contato com

a Canarinho por três
vezes. De acordo com
Schmitt, no mês passado
ele protocolou o pedido:
"achei que já estivesse
tudo certo. Está havendo
um mal entendido",
declarou.

EDUADO MONTECINO

t

Coordenadores da Pastoral na PélrócpQa São Sebastião, IngoRobl e Dirce
(à esquerda) e .llrlete e Valério da Costa decidiram reali7ar evento em Jaraguá

palestras, material de divulgação,
transporte, alojamento e alimen

tação. Valéria explica que os [ara
guenses interessados em partici
par das palestras não precisarão
pagar o valor da inscrição, apenas
devem ir até o Teatro da Scar e tro
car leite (em caixa, 2 unidades, ou
em lata, uma unidade) e café (uma
unidade), pelos ingressos. "É im

portante lembrar que o ingresso
não inclui alimentação, apenas a

palestra", afirma Dirce. A grande
atração do evento será a palestra
com o padre Reginaldo Manzotti,
no sábado, às 16h15.

[araguá recebe Congresso
da Pastoral da Sobriedade

De amanhã até domingo, Iara
guá do Sul recebe o II Congresso.
Sul Brasileiro da Pastoral da So
briedade. O tema deste ano é "Pre

venção e Recuperação". Os partici
pantes poderão conferir palestras
que serão ministradas por padres,

. bispos e pessoas da comunidade
cristã que tiveram, ou não, experi
ências com drogas.

O primeiro Congresso ocorreu

em Curitiba há dois anos. Na época,
como participantes, os casais Arle
te e Valéria da Costa e Dirce e Ingo
Robl, coordenadores da Pastoral na

Paróquia São Sebastião, decidiram
realizar a segunda edição do evento
em Jaraguá. "J� temos inscritos de
49 cidades de todo o Brasil. Bahia,
Mato Grósso, Mato Grosso do Sul,
Ceará, muitos do Paraná", informa
Arlete. A organização contou com o .

apoio de pessoas físicas e jurídicas
para conseguir realizar o Congresso.

As inscrições custam R$ 150 e

este valor cobrirá as despesas com

SERVIÇO
. O quê: II Congresso Sul
Brasileiro da Pastoral da
Sobriedade
Quando: De 19 a 21 de agosto
Onde: Teatro da Scar
Mais informações: Valéria
Costa (47)3370-2266
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DESAFIO

ADJ e [oínvílle se

reencontram hoje
Vivendo momentos diferentes, as duas
equipes reeditam clássico do futsal

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Mais uma vez a Arena Jaraguá
será palco de urn dos maio

res clássicos do futsal catarinense
e brasileiro. Hoje, às 20h30, ADJ e

Krona/Joinville se enfrentam pela
segunda rodada da segunda fase
do Campeonato Catarinense. A

equipe de Iaraguá do Sul vem de

.

urna vitóriapor3 a O sobre Capiva
ri de Baixo. Já os rivais de Joinville
estreiam na competição.

O último coletivo da ADJ
aconteceu ontem na Arena e, se

gundo o treinador Renato Vieira,
a equipe está focada para o jogo.

TREINO

"Sabemos da dificuldade, mas

queremos fazer um jogo equili
brado e depois vamos buscar o

resultado", comentou o técnico.
O único problema será a falta de
ritmo de jogo de alguns atletas
mais novos que vêm apenas par
ticipando dos treinos.

Em relação ao histórico do
confronto, Renato acredita que
alguma rivalidade ainda existe,
pela proximidade das cidades.
"Não tem como apagar a histó
ria dos jogos. Embora exista uma
diferença de investimento e es

tejamos começando, clássico é

clássico", enfatizou. Ano passa
do, pela Liga Nacional, Malwee

_-

e Joinville se enfrentaram três

vezes, com uma vitória para cada
lado e um empate.

Os torcedores que forem à
Arena Jaraguá poderão conferir o
retorno de Xoxo ao futsal jaragua
ense. O jogador está confirmado
com uma das opções para Renato
Vieira colocar em quadra. "É bom
enfrentar o Joinville, porque é urn
clássico nacional e estadual. Nos
so time está se reestruturando e é

importante a presença da torcida

para nos apoiar", disse o atleta.
Como está em um momento

decisivo na Liga Nacional, o Ioin
ville vem a Jaraguá com a equipe
mista, utilizando jogadores das

categorias de base. O único titu
lar será o goleiro Dudu, 19 anos.

Leco e Chico, ex - Malwee, serão
poupados pelo treinador Pauli
nho Cardoso.

EDUARDO MONTECINO

SERVIÇO'
O que: ADJ /FME x

Krona/Joinville
Quando: Hoje, às 20h30

Onde: Arena Jaraguá
Quanto: R$ 5

Onde comprar: Postos Mime

Elenco do time jaraguaense realizou último coletivo na tarde de ontem

Equipe feminina também enfrentaamais campeãs
Hoje, a Arena Jaraguá tam-.

bém vai receber um jogo pelo
Campeonato Catarinense femi
nino: às 18h, as meninas daADJ/
Grameyer/Postos Mime/FME
enfrentam a Female/Chapecó,
atual tetra-campeão brasileira
e bicampeã mundial. A partida
será uma preliminar para o con

fronto entre o time masculino da
ADJ /FME e seumaior adversário,

o Krona (Joinville).
Com sete. pontos, a equipe

feminina de Jaraguá ocupa a

quinta colocação da classifica
ção, enquanto as adversárias es

tão em segundo, com 16 pontos
e um jogo a menos que as jara
guaenses. Com boa campanha, a
Female/Chapecó conta com cin
co vitórias e apenas um empate,
justamente contra a ADI, no tur-

no em Chapecó.
Segundo o técnico Vitor Ale

xandre, mesmo jogando com

uma equipe forte, é possível ga
rantir a vitória: "Sabemos da difi
culdade do jogo, mas as meninas
estão bem concentradas. Já em

patamos com elas e vamos tentar

repetir o resultado, aproveitando
os contra-ataques e apostando
forte na marcação", conta.

10x R$ 29,99 10x R$ 37,99

MONITOR LED 18,5" LG E1940S
Tamanho: 18,5" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz I Brilho: 250 cd/m2ltípicol

Contraste: 2.000.000:1

MONITOR LCD 15,6" LG W1643C
. Tamanho: 15,6" Wide I Resolução máxima:
1360x768 60Hz I Brilho: 200 cd/m2(típicoJ

Contraste: DFC 30.000:1

10x 39,99 10x45,99

MONITOR LED 20"
LG E2041S

Tamanho: 20" Wide , Resolução máxima:
1600x900 60Hz I Brilho: 250 cd/m2(típicoJ

Contraste: 5.000.000:1

MONITOR LED 21,5" LG
E2241S FULL HD

Tamanho: 21,5" Wide' Resolução máxima:
1920x1080 , 60Hz Brilho: 250 cd/m2 (típico)

Contraste: 5.000.000: 1

10x 59,99

MONITOR LED 23" LG
E2360S FULL HD

10x 62,99

MONITOR TV LCD 21,5" LG
M227WAP FULL HD

Tamanho: 23" Wide I Resolução máxima:
1920x1080 60Hz' Brilho: 250 cd/m2 ltipico]

Contraste: 5.000.000:1

Tamanho: 21,5" Wide I Resolução máxima:
1920xl080 60Hz I Brilho: 250 cd/m2(típicoJ

Contraste: 30.000: 1 I Som e Controle Remoto

10x 89,99

MONITOR TV LED 23" LG
M2380AF FULL HD

10x 79,99

MONITOR TV LED 23" LG
M2380A FULL HO

Tamanho: 23" Wide I Resolucão máxima:
1920xl0l:l0 60Hz I Brilho: 250 �d/m2(típicol

Contraste: 5.000.000:1 I Som e Controle Remoto
Som: 5W x 2 + Subwoofer 7W

Tamanho: 23" Wide I Resolucão máxima:
1920xl080 60Hz I Brilho: 250 �d/m2 (típicol

Contraste: 5.000.000:1 I Som e Controle Remoto

• 10 vezes sem juros parcelados no cartão de crédito
• 10% de desconto para pagamento a vista em dinheiro

• 8% desconto para pagamento a vista no cartão de débito
• 5% desconto para pagamento a vista no cartão de crédito

• Estoque mínimo de cada modelo: 10 Unidades

Promoções válidas até 31/08/2011 ou enquanto durarem os estoques.

DEPARTAMENTO DE VENDAS

(47) 3371-0034
vendas@formigari.com.br

Aberta de segunda a sexta-féira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h.
R� Roberto ZleI'nann, 201 - C%ernfewia - Jaraguá do Sul - se
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BRASILEIRÃO

Corinthians vira e ainda é líder
Com resultado, Timão não corre o risco

. I

de perder a ponta para o Flamengo
DAREDAÇAo
ALEXANDRE PERGER

..

Se o' campeonato terminasse

hoje, o atual campeão da Li
bertadores estaria rebaixado para
a segunda divisão do futebol bra
sileiro. O Coritiba foi a Santos e

venceu o Peixe por 3 a 2 de virada,
deixando os santistas na zona do
rebaixamento.

A torcida do Corinthians já es

perava mais um jogo sem vitória,
depois de dois empates nos últi
mos jogos, mas o time de Parque
São Jorge virou a partida e venceu

o Atlético Mineiro por 3 a 2, em
Sete Lagoas (MG). Com o resulta
do, os mineiros entraram para a

zona do rebaixamento.
O Internacional conseguiu

segurar a boa fase do Botafogo e
.

venceu o time carioca por 1 a O no

Beira Rio. O único gol do jogo foi
marcado por Leandro Damião, aos
12 do segundo tempo.

Jogando em Fortaleza, o Grêmio
foi goleado por 3 a O pelo Ceará e

permanece na 14a colocação. Eusé
bio abriu o placar aos 34minutos do
primeiro tempo. Na segunda etapa,
foi a vez de Marcelo Nicácio brilhar
e marcar duas vezes, fechando o

placar e dando fôlego ao Ceará.
No Engenhão, o Fluminense

mostrou a força do atual campeão
e bateu o Figueirense também por
3 a O. Aos 3 do primeiro tempo,
Edinho fez o primeiro. Na volta do
intervalo, Rafael Moura fez o se

gundo logo aos 3 e fechou o mar

.cador aos 23.
Mesmo jogando em casa, oAvaí

não conseguiu s�gurar o Vasco e

perdeu por 2 a O. O artilheiro Diego
Souza fez primeiro aos 26 do pri
meiro tempo e Dedé marcou o se

gundo aos 21 da segunda etapa.
A chegada do treinador Rena

to Gaúcho parece estar fazendo
bem ao Atlético Paranaense, que
venceu o Cruzeiro por 2 aI, em
Curitiba, e saiu da zona do re

baixamento. O gol da vitória veio
aos 44 do segundo tempo, com
Cleber Santana.

DIVULGAÇÃO

�H '

' : �

Jogado..es comemoram gol que ajudou o time paulista a ,respirar novamente

DIVULGAÇÃO

CBF confirma amistoso contra a Seleção de Gana
Após a Federação de Gana

anunciar o amistoso contra a Se

leção Brasileira, a CBF (Confede
ração Brasileira deFutebol) con
firmou em seu site a realização
da partida. O jogo será realizado
no próximo dia 5 de setembro,
uma segunda-feira, às 15h45, no
estádio Craven Cottage Stadium,
em Londres.

Antes de confirmar o amis
toso contra Gana, a Seleção

Brasileira enfrentaria o Egito no

dia 6 de setembro. No entanto,
a Federação de Futebol do Egito
(EFA, na sigla em inglês) solicitou
o cancelamento da partida por
motivo de segurança na última

. terça-feira.
Mesmo com a desistência do

Egito, a CBF manteve a convoca

ção do técnicoMano Menezes para
esta quinta-feira, às Llh, no Rio
de Janeiro. Caso não encontrasse

um adversário disponível, a Sele

ção Brasileira iria se reunir com os

jogadores que atuam fora do Brasil

para uma semana de treinamentos
-como ocorreu ano passado, em

Barcelona- ou então simplesmen
te deixar passar a data-Fifa.

Construído em 1886 às mar

gens do Rio Tâmisa, o estádio
Craven Cottage é a casa do Fu
lham FC e tem capacidade para
25.700 torcedores.

Delegado se preocupa com
festas' da Copa doMundo

O delegado Ricardo Botelho,
responsável por organizar a segu
rança, da Copa-2014, disse ontem

que as festas organizadas pela Fifa

para quem não conseguiu ingresso
sãomaispreocupantes do que a tor
cida nos estádios.

"A grande problemática da

Copa do Mundo não está dentro
dos estádios, está na "Fan Fest",
onde a alegria e a tristeza causam

problemas. O histórico de víolên-

cia fora dos estádios é relativa
mente alto", disse Botelho.

As chamadas 'Fan Fest" são
festas organizadas pela Fifa ao

redor do mundo durante a Copa-
2014. Nas 12 cidades-sede, a festa
será o principal ponto de concen

tração da torcida que não foi aos
estádios. Em 2010, por exemplo,
mais de 500mil pessoas participa
ram na Fifa Fest do Rio de Janeiro,
ao longo da Copa daÁfrica do Sul.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

14° Grêmio 1$
j

15° Atlético-'GO 16 1� 4 4 8 15 19 -4 33

16° Atlético-PR 16 17: 4 4 9 17 25 -8 31

.... 17° Santos 15 15 4 3 8 18 25 -7 33

• 18° Atlético-MG 15 17: 4 3 10 22 33 -1129

.... 19° Avaí 13 1713 4 10 18 38 -2025

.... 20° América-MG 11 161 2 5 9 18 32 -1423

17" RODADA -17/8
Fluminense 3 x O Figueirense
Atlético-PR 2 x 1 Cruzeiro
Ceará 3 x O Grêmio
AvaíO x 2 Vasco
Internacionall x O Botafogo
Santos 2 x 3 Coritiba
Atlético-MG 2 x 3 Corinthians

17" RODADA -18/8
21h - Palmeiras x Bahia
21h - América-MG x São Paulo
21h - Flamengo x Atlético-GO

18"RODADA-20/8
18h - Cruzeiro x Ceará
18h - Botafogo x Atlético-MG
18h - Corinthians x Figueirense

! 18" RODADA - 21,18
16h -Internacional x Flamengo
16h - Avaí x Coritiba
16h - São Paulo x Palmeiras

, 16h - Atlético-GO x Grêmio
18h - Atlético-PR x América-MG
18h - Vasco x Fluminense
18h - Bahia x Santos

Classificados,Copa Sul-Americana
....Rebaixados para Série B
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Motoclube de Corupá festeja
aniversário commuito rock

o Motoclube Guapecas do As
falto vai comemorar nesta sexta

e sábado, o aniversário de cinco
anos de fundação do clube. A
festa vai acontecer na Paróquia
Evangélica Luterana, no Centro
de Corupá. A programação inicia
amanhã, às 18h. Às 21h30, o rock
toma conta do lugar, com shows
das bandas "Rota de Saloon" e

R$ 5 para motociclistas de clubes
com brasão e R$ 7 para não-par-

. ticipantes de clube. Segundo o

presidente do motoclube, Émer
son Cowboy, é necessário levar
o equipamento para o camping
e quem ficar acampado só paga o

ingresso uma vez, que dará direito
aos shows, jantar e café da manhã.

"Hades" Já no sábado, a come

moração tem início às Bh, comum

café da manhã. À noite, as bandas
"The Seres", "Kravan" e "Voyagers"
sobem ao palco a partir das 20h30.
Outra atração do aniversário do
motoclube é a área para acam

pamento, que será dividida em

três partes: _para famílias, casais
e solteiros. Os ingressos custam

DNULGAÇÃO

Integrantes domotocIube completam cinco anos de atividades em Corupá

DIVERSÃO
loa Festa da Polenta n
Neste domingo,dia 21, Massaranduba vai
festejar a cultura italiana com a IOa edição da
Festa da Polenta. 9 evento acontece na Capela
Santo Antônio, no bairro 10 Braço do Norte. A
programação inicia às 8h, com um desfile 'de
abertura, com grupos de bandoneon, charretes
e carroças. As 9h45 será celebrada aSantaMissa,

'

seguida pelo Tombo da Polenta e 6 almoço festivo,

recheado de receitas típicas italianas: macarrão,
nhoque, aipim, pernil; galeto, além de vários

pratos com polenta.A festa também irá distribuir
cerca de 100 litros de vinho. Apartir das 12h,
começam as apresentações folclóricas de canto e

, d,an9�:.aléJP.�a t�(de d��akte E1 dosho� com_o! I
grupo Carídíelró; W, entrada para a festa e gratuita e

"

o almoço custa R$ 20.
.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

AvenidaMarechal Deodoro daFonsecan° 1589
Telefone: (47) 3273-2390·Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao respon
sável, segue a relação de titulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de l(três) dias úteis, a
contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicialdeprotesto e ou oferecer por escrito osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 185497/2011 Sacado: CUCINAAMORE ATELCUllNARIO IT Endereço: R FRANCISCOTODT 97 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89255-170 Credor: GASTROTEC EQUIP.MANUT.I1'DAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0317 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 399,74 - Data para pagamento: 25/07/2011 Valor R$24,3425/07/2011 -Valor R$24,34

Apontamento: 185307/2011 Sacado: DEMARCHIVIDROSTEMPERADOS ITDAME Endereço: RUA JORGE CZERNIEWI
CZ, 940 - FUNDOS - CZERNIEWICZ - Jaraguá do SuI-SC - CBP: 89255-000 Credor: MAURIGLASS IND E COM DEVIDROS
ITDA Portador: - Espécie:DMI - N'Título: 18805-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.443,46 - Data para pagamento:
27/0712011 ValorR$32,6827/07/2011 - Valor R$32,68

Apontamento: 185795/2011 Sacado: DUTECH SERVICOS ITDA Endereço: RUADOS IMIGRANTES 500 - Jaraguá do SuI
SC - CEP: 89250-500 Credor: FALCON INDUSTRIAELETRO E IJDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 01068-B - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$1.082,51 - Data para pagamento: 06/04/2011 ValorR$68,5306/04/2011 -ValorR$68,53

Apontamento: 185729/2011 Sacado: IZABELCRISTINAWRUBLESKI Endereço: RUA JOSENARWCH 2825 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89253-605 Credor: COMERCIODECELUlARESBANDEIRA ITDAME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 0935005 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 64,00 - Data para pagamento: 10/07/2011 ValorR$23,031O/07/2011 -ValorR$23,03

Apontamento: 185914/2011 Sacado: JOHNATAN SANTOSDACRUZGUENZE Endereço:RUAARNOLDOPISKE843 CASA
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89266-740Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CEI - N°Titulo: 131025221-Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 989,30 - Data para pagamento: 24/08/2009 ValorR$259,1224/08/2009 - Valor R$259,12

Apontamento: 185732/2011 Sacado: JOICYHOHL Endereço: RUA BERI'HAWEEGE, 1185 - BARRADO RIO CERRO - la
raguá do sul-se - CEP: 89260-500 Credor: SCHAUFELBERGER COMERCIO E TRANSPORTES DE Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0106005503 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 553,34 - Data para pagamento: 01108/2011 Valor
R$24,1901/08/2011 -ValorR$24,19

Apontamento: 185708/2011 Sacado: lOICYHOHL ME Endereço: RUABERmAWEEGE 1185 - Jaraguá do SuI-SC - CEP:
89260-500 Credor: TELHAS KRurzsCH COM VAR MAl' CONST ITDA Portador: - Bspécíe: DMI - N°Titulo: 85 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 799,00 - Data para pagamento: 01/08/2011 ValorR$24,7401l08/2011 - Valor R$24,74

Apontamento: 185862/2011 Sacado: WTEXELASTICOS ITDA Endereço: RUABERNARDO DORNBUCH 1693 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
01l35OO0111- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 867,72 - Data para pagamento: 03/08/2011 ValorR$24,9503/08/2011
- Valor R$24,95

Apontamento: 185754/2011 Sacado: NEUMARCHI REPRESENTACOES COMERCWS ITDA Endereço: RUAPAULO PAPP
133 - Iaraguá do SuI-SC -' CEP: 89251-420 Credor: MENEGalTI INDUSTRIAS METALURGICAS ITDA Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 029147C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 766,66 - Data para pagamento: 09/08/2011 Valor
R$22,8609/08/2011 -Valor R$22,86

Apontamento: 185916/2011 Sacado: NNALDO FREITAS DE OLIVElRA Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE
OUVEIRAAP 411149 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: BVFINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie:
CBI - N° Titulo: 251003500 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 5.554,62 - Data para pagamento: 29/07/2010 Valor
R$724,0829/07/2010 - Valor R$724,08

Apontamento: 185692/2011 Sacado: ROSEU ALVES Endereço: RUA EXPEDICIONARIO FIDEUS STlNGHEN 676 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89256-740 Credor: BANCO PANAMERICANO S/A Portador: BANCO PANAMERICAN,O S/A Espécie:
NP - N° Titulo: 000040784024 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.249,67 - Data para pagamento: 17/05/2010 Valor
R$359,80l7/05/2010 - ValorR$359,80

Apontamento: 185794/2011 Sacado: RRLCONSUITORIAEMP ITDA Endereço: EXPGUMERCINDO DASILVA 600 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89252-000 Credor: PAPElARIARAYON ITDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: ped 295/201- Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.475,00 - Data para pagamento: 05/08/2011 Valor R$28,1205/08/2011 -ValorR$28,12

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 18/08/2011.
Jaraguá do Sul (�C), 18 de agosto de2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 12

INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

Ministério da
Previdência Social

PAIs RICO E PAis SEM POBREZA

GERÊNCIA-EXECUTIVA DO INSS EM JOINVILLE/SC

EDITAL. DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS
NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA

N° 0000084-07.2010A04.7209/SC. O INSS CITA as rés EJP PROJETOS E

CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n°. 03.785.849/0001-06, EMPREITEIRA DE MÃO
DE-OBRA EJP LTDA., CNPJ n". 78.881.588-0001-27 e EJP PRESTADORA DE

SERViÇOS LTDA., CNPJ n". 02.760.803/0001-70, na pessoa de seus representantes
legais, atualmente em lugar incerto e não sabido, da propositura neste Juizo Federal

da-Ação Ordinária supracitada, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias,
cientificando-as de que, não o fazendo, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os
fatos articulados pela parte autora (CPC, artigos 191,285 e 297 c/c 319).

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Guaramirim ! 1a
Vara. Rua João Sotter Correa, 300, Amizade, Guaramirim-SC. Juiz de Direito: Gustavo
Schwingel. Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber. EDITAL DE CITAÇÃO � MONITÓRIA
PRAZO: 20 DIAS. Ação Monitória n° 026.05.003394·3. Requerente: Banco do Brasil S/A.
Requerido: Calor Têxtil Fabril Ltda e outros. Citandos: COLOR TÊXTil FABRIL LTDA,
Rodovia Br-280, Km 50, Aval, Guaramirim-SC, LUZIA GUIOMAR SESTREN, brasíleira,
Casada, Comerciante, RG3/R-889911 SSIISC, CPF 532.181.839-87, Rod. BR-280-Km 56,
s/n, Centro, Guaramirim-SC eARMELlNO DASILVA, brasileiro, Casado,Administrador, RG
5.596.506, CPF 291.254.139-53, Rua Plácido Afonso Rausis,464,Avaí, Avaí, Guaramirim
se. Valor do Débito / Descrição do Bem: R$ 53.875,84. Data do Cálculo: 19/1212005. Por
intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em local incerto ou não
sabido, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CiTADAS para efetuarem o pagamento do montante exigido ou a

entrega da coisa reclamada ou oferecerem embargos, em 15 dias, contados do transcurso
do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de custas e

'honorários advocatícios (art. 1.1 02-c, § 10, do CPC).ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos
os embargos no prazo marcado constituir�se-á de pleno direito, o titulo executivo judicial (art
1,102-c, do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e tercercs, foi
expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da
lei. Guaramirim (SC), 17 de maio de 2011.
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www.YW.com.br Prol'llOÇã.o válida até 18/0812D1I para velculos com pinlllra sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0201112012, 4 portas. código SU11 C4, com preço promocional à vista a partir de R$28.390,OO.
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gem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80,000 km), É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de
manu1enção. Para mais informações. oonsulte um Oonoessionârio Volkswagen autorizado, Crédito sUjeito a aprovação, SAC; 0800 no 1926, Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala; 0800
770 1935, Owídoria' 0800 701 2834. Velculos em conformidade como f'rooonlle,trucJ..EO OAS
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www.aufoelíte.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN 47 3274 6000

Caraguá Au'to Elite
A escolho perfeito

f"

Conheça os eneficio das Cápsulas oleosas!
CÁPSULA DE ÓLEO DE CÁRTAMO
Acelera o metabolismo e auxilia na queima
de gordura!
O óleo de Cártamo é um antioxidante, rico em

õmega 3 e ômega 6. Atua bloqueando a ação
da enzima LPL (responsável pelo
armazenamento de gordura), obrigando assim
o organismo a utilizar o estoque de gordura já
existente como fonte de energia, gerando a

chamada lipólise (queima de gordura).
Benefícios do óleo de cártamo:
-Inibidor natural da LPL (enzima Lipase
Lipoprotéica responsável pelo aumento das
células de gordura no corpo).
-Acelera o Metabolismo.
-Ajuda na diluição dos Lipídeos, redução da
Celulite e da Gordura localizada.
-Diminui as taxas de colesterol e potencializa o

sistema imunológico.

CÁPSULA DE ÓLEO DE LINHAÇA
Previne doenças cardiovasculares, fortalece
o sistema imune e auxilia no

emagrecimento!
Seus principais componentes são os ácidos
graxos da famíliá Ômega 3, 6 e 9, proteínas e

Vitamina E.
Benefícios do óleo de linhaça:

-Antioxidan:te: Combate os radicais livres e

reforça a ação da vitamina E. A vitamina E
contribui para a renovação celular, adiando o

processo de envelhecimento do organismo,
afastando inclusive o aparecimento de rugas.
-Regenerador celular: Através dos ácidos
graxos 3, 6 e 9, restaura a função barreira da
pele, aumenta a firmeza e a elasticidade.
-Hormonal: Diminui as tensões pré-menstruais
e as displasias mamárias. A lignana (presente
no óleo) é um fito-hormônio com efeito
semelhante ao estrógeno, amenizando os

sintomas da TPM e da menopausa
-Anti-inflamatório: Aumenta a produção de

prostaglandinas no organismo,
antiinflamatórios naturais.
-Antigordura: A lignana e isoflavonas aludama
reduzir o apetite e as células gordurosas.
-Dminuí o risco cardíaco: O ácido alfa
linolênico reduz os níveis de colesterol no
sangue e nos tecidos. O Ômega 3 reduz os

triglicérides plasmáticos, a agregação
plaquetária, relaxa os vasos sanguíneo e reduz
a pressão arterial.

CÁPSULA DE ÓLEO DE COCO
Feito à base de coco, o óleo natural acelera
a queima de calanas, 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. Diminui também a

compulsão por doces. Além de ajudar.no
emagrecimento o coco tem alto poder
antioxidante que colabora na diminuição da
produção de radicais livres, graças à ação da
Vitamina E. Melhora o sísíema imunológico.
Previne e age no combate a bactérias e fungos.
Conseqüentemente, facilita a absorção dos
nutrientes, aumentando todas as defesas do
organismo.
Ele ajuda a regular a função intestinal, tanto
nos casos de prisão de ventre como nos de
diarréias. E ainda protege a flora.
Benefícios do óleo de coco:
Auxilia no aumento dos níveis de energia e

redução de gordura abdominal. Pode ajudar
na prevenção da obesidade.
Pode aumentar a capacidade antioxidante
geral do organismo.
Pode reduzir os níveis de colesterol e de
triglicerídeos.
Pode auxiliar na redução do envelhecimento
cutâneo.

�€.\RA DE JARAGUA 00
VO $�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápicos

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




