
Competição
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poetíca
Festival de Declamação
leva ao palco da Scar,

-

� _. �
esta semana, 184

�
� estudantes do ensino
-=� infantil aomédio.MlX

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

Sempista ideal, atletas
a ardampor solução

Sindicância Interna da Prefeitu- concluída, mas resultado aponta Enquanto não se aponta os cul

ra, aberta para investigar supos- para novo questionamento: onde pados, administração municipal
tas irregularidades na constru - andam os documentos referentes afirma que não há como investir

ção da pista de atletismo, está à obra que custou R$ 1,7 milhão? em melhorias no local. Página 20

"""

INCLUSAO SOCIAL
EDUARDO MONTECINO

Wendel'l)bon Zandonatto, 19 anos, atendido pela llpae,co� o primeiro emprego.� '1

marlsolsa.com.br

. DESDE 1919

Auxílío-moradía
é prorrogado

•

por seismeses

beneficiadas com a renova

ção, pormais seis meses,
do auxilio-aluguel. De
acordo com a Prefeitura,
já foram gastos R$ 815, 5
mil com a ajuda. Página 6

Mutirão de
cirurgias deve
atender 22míl
ATÉ FINAL DE 2012, oMunRÃO
de cirurgias eletivas visa be
neficiar 22,6mil pacientes de
todo Estado, que aguardam
na filapelo atendimento gra
tuito. Na região de Iaraguá são
850 cadastrados. Página 19

Violênciaem
Massaranduba
geraprotesto

NA

a explosãode um caixa
eletrônico seguida de tiros
contra policiais assustaram
moradores. Um protesto na
SC-474 vai pedirmais segu-
rançana cidade. Página 23
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Weg Linha'res
AWeg comunicou no último dia
19 a inauguração da sua fábrica
de motores elétricos em Linhares,
no Espírito Santo. Anunciada em

agosto de 2009, a nova fábrica já
está produzindo 180 mil motores
comerciais por mês, efoi construída
na mesma concepção modular
utilizada pelaWeg em suas outras

unidades, que permite o aumento

gradual e contínuo da capacidade
produtiva, atendendo às necessidades

, de expansão da companhia. O projeto
Linhares contempla investimentos
de R$ 186 milhões e geração de mil
empregos diretos. Nesta primeira
fase, foram investidos R$ 72

milhões na construção de 20.000
metros quadrados. Cerca de 420
colaboradores já foram contratados.

II1II

UI�ISlnO
A diretora da Episteme Eventos,MarcíaAlberton, assumiu a cadeira de

presidente da Instância de Governança da região Norte de SantaCatarina -

Caminho dos Príncipes.A ernpresãría, com renomada experiência na área
de turismo e eventos, fica no cargo até abril de 2012 e terá como prioridade
a busca por projetos de integração dos 20 municípios do Norte catarlnense,

'ilim;'''t' r.nw: 'I , , ,I' 'fl!]r :ii 1"1;1' '#I!!r;<', !,�. ;!.mu.'.'."I mr'lÍL;iUI1I1/1li�'I!II,I/ílmm II 'm,fJ{I�
r,�

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04581
l° 44.952 600.000,00
2° 00.221 12.000,00

��
3° 56.360 9.000,00
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DUPLASENA I,�i
, �',I.1 SORTEIO N° 995

� Primeiro sorteio �
03 - 05 - 21 - 43 - 46 - 50

Segundo sorteio

02 - 16 - 22 - 24 - 39 - 47

Ikarsten@netuno.com.br

Fraudes
,

eletrônicas
Por diversas razões, os bancos evitam divulgar dados relativos às fraudes eletrônicas a que
estão sujeitas as transações. Conforme a Febraban, no primeiro semestre de 2011 o volume
de fraudes foi de R$ 685 milhões, 36% maior que em igual período do ano passado. Hoje
existem quadrilhas especializadas nestes roubos que não demandam armas. Ainda não
existe uma legislação específica que qualifique os chamados "crimes eletrônicos".

Crise e oportunidade
Uma leitura um pouco mais profunda da históriamostra que todos os grandes impérios sempre
terminaram em queda. Os problemas que afetam os EUA e a Europa são parte deste processo
natural e como a história também mostra, representa uma ótima oportunidade para povos
emergentes. Se vamos estar entre estes emergentes vitoriosos depende fundamentalmente
de nossos líderes. Infelizmente, até o momento, estamosmuito presos ao passado e não
estamos construindo o futuro.

Exportando empregos
Numa clara demonstração de que as medidas do governo são muito
tímidas para o tamanho do problema, a Paquetá - fabricante gaúcha de
calçados - anunciou a transferência de uma de suas fábricas para a República
Dominicana. Em um primeiro momento, representará a perda de 400

postos de trabalho.

'�eI1,:n'Laq
AMenegoui Máquinas para Construção (Menmaq) p eorn sede

enl1araguá do Sul, estará na Concrete Show2011, Inalor evento
internacional de tecnologia em concreto daArnérica latina, que OCOl1�e

entre os dias 31 de agosto a 2 de setelnbro ea: São Paulo.EInUIn estande
com 400 m2� um dosmaiores da feira, a elnpresa terá auditório pal'a
receber clientes, salas de reuniões e tunagaleria p,u·a e�'P0r os sete novos

equipamentos que serão Iançados no evento. São produtos inovadores,
de alta tecnologia que só serã,o revelados a partir da feira.

Monotrilho
As oportunidades de negócios para a indústria
com a produção de monotrilhos no Brasil será
tema de reunião da Câmara de Transporte e

Logística da Fiesc, no dia 26 de agosto, em
\Florianópolis. O monotrilho é um sistema de

transporte elevado que utiliza só um trilho de
rolamento. Entre as vantagens desse sistema
estão o custo menor em relação à implantação de
um metrô e a integração com todos os espaços
urbanos, mesmo em lugares onde amovimentação
de veículos é intensa. No encontro será discutida
uma nova alternativa para a mobilidade urbana,
além de apresentar às empresas catarinenses

. as peças e serviços que podem ser fornecidas à
indústria do monotrilho.

.

Previsão negativa
As variáveis que agravaram o mau humor do mercado nos últimos meses
continuam inalteradas. Ainda assim, a crise fiscal na zona do euro e a lenta

recuperação econômica dos Estados Unidos vêm deixando marcas cada vez

profundas nas bolsas internacionais. Por aqui, a situação se repete: o índice
Bovespa acumula um tombo de quase 25% no ano. Se a vertiginosa queda
sugere que chegou a hora de os investidores garimparem pechinchas, o fundo
do poço pode surpreender quem acha que já está comprando ações a preço de
banana. Pelo menos é o que acreditam os analistas gráficos entrevistados pela
Exame. Na visão destes profissionais, ainda há espaço para novos mergulhos. As
previsões apontam que Ibovespa pode cair ainda 20.000 pontos.

•
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v:ou contar uma história velha para
chegar a um fato novo. Mais ou me

nos novo. Conto primeiro a história.
Salomão queria muito ficar rico. E,

por isso, todas às noites rezavamuito an

tes de dormir, pedia a Deus que o fizesse

ganhar na loteria. Todas às noites o mes

mo choro, queria ganhar na loteria, reza
va' rezava e rezava... E nada. Continuava

pobre, sem ganhar na loteria.
Numa certa noite, lá estava Salomão re

zando, pedindo a Deus que o fizesse rico,
ganhar na loteria, quando ouviu uma voz,
era Deus. Salomão apurou os ouvidos e es

cutou claramente, sim, era Deus.

ELA
Amigo meu se apaixonou por fotos de

uma mulher em campanha política. Ifle a
via nasfotos como uma gatona. Hoje ele a
conhece, é uma anciã. Asfotos eram todas

retocadas, uma fraude. As fraudes come

çam antes de a pessoa ganhar a eleição...

DO LEITOR

redaeao@oeorreiodopovo.com.br

Deus dizia aSalomão que o ia ajudar, que
o ia fazer ganhar na loteria. Mas que Salo
mão, por favor, comprasse um bilhete...

Moral da história? Claríssima. Até

para ganhar na loteria é preciso antes

fazer alguma coisa, não há efeito sem

causa, todo consequente tem antes um

antecedente. Dito de outro modo: não há

almoço grátis na vida.
Pois foi isso - "Não há nada de graça

na vida" - que o presidente do Chile disse
dia destes, num discurso, aos estudantes
chilenos que querem estudar de graça e

outras vantagens espúrias só pelo fato de

que são estudantes, jovens ...

Aqui é a mesma coisa. Todos os anos,
estudantes sujos saem às ruas pedin
do passagem de ônibus grátis. Será que
esses tapados vão, mais tarde, atender a
população de graça? Será que quando es

tiverem formados médicos, advogados,
engenheiros, tudo, o que for, será que vão
atender de graça? E por que agora querem
tudo de graça? Oportunistas de uma figa!

Para tudo na vida temos que suar, suar

muito, lutar, crer e depois, aí sim, conquis
tar. De graça nada.Vale para todos nós e até
o fim da vida. De graça nada. Além, é claro,

.

de não darmos valor ao que nos chega às
mãos sem esforço, de graça ...

FRASES BOCA
,

Já disse várias vezes que tenho caixas cheias
de frases, recortadas daqui e dali. Ontem peguei
uma, ao acaso. Dizia que A saudade é o símbolo
de tudo quegostamos. Pode ser, mas é também;e
não raro, o símbolo do que negligenciamos e não
amamos no tempo certo.Agora, é tarde...

Fazes parte de alguma rede de rela
cionamentos? Vigia então a boca, o que
dizes, isso vai te preservar o coração de

graves angústias. Além do mais, essas

redes tornam a pessoa muito vulgar, re
des e vulgaridade, tudo a ver. ..

CHARGE

QUE'M é C.ONTRA V6R�RAS
t-.bA(..�ç.o I..EVAAli5 A t4..oj

Enquanto o mundo desaba em

barbaridades, o povo brasileiro a

qual eu pertenço - amando minha

nação com todos seus defeitos - se

ilude distraído colocando a sua crí
tica ao futebol, contando quantos
dias faltam para carnaváI, na espe
rança de fugir dessa realidade que .

aflige a todos, mas uma hora a re

alidade bate a cada porta, será ne
cessária a desgraça para as pessoas
voltarem a clamar por justiça? Meu
país, cadê seu povo? Agora com li
berdade para falar, opinar, partici
par das mudanças do poder políti
co, não queremos nos incomodar?
Por que enxergar nossos direitos
como obrigação? Enquanto hou-

.

ver o silêncio e a omissão dos bons,
será a voz da corrupção que reinará
em um país que só é democrático
na teoria de um papel no fundo da

.

gaveta de nossas vidas.

Brasil seu povo onde foi parar?
Será que os jovens cresceram

e agora adultos silenciam peran
te aos absurdos convencidos que
nada vai mudar? Corrupção que
apodrece a nação inteira, enquan
to os senhores de ternos se dizem
a voz de um povo, ah, os humildes
brasileiros passam fome, morrem
nas filas de uma saúde tão doente,
são tão injustiçados e desrespeita
dos, mas nem sabem, porque o ní
vel de educação oferecido para essa
gente é a ilusão que asmigalhas são
o direito cabível a cada casa.

.

Estão vendendo uma imagem
falsa desse país, "Brasil mostra a tua

cara", essa brava gente brasileira que
já não esbraveja a indignação peran
te aos acontecimentos tão longe de
ser civilizados: pais que jogam seus

filhos pela janela, garotos que se di
vertem ateando fogo em urn ser hu
mano que vive sem teto, mortes de
inocentes em um trânsito que já vi
rou uma guerra, omartírio de alunos
com medo de serem mortos dentro
de suaprópria escola e tantos outros.

FI1LJi! (:ONOSCO

Mariana de Paula RigOR,
estudante de Direito da

Católica de Santa Catarina •

Jaraguá do Sul

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

Audiência pública: quando fazer?
Até agora, quatro reuniões coletivas
foram realizadas pela Câmara e outras

duas estão previstas para este ano

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Instrumento presente na legisla
ção brasileira, a audiência pública

concede ao cidadão o direito de par
ticipar do debate sobre temas de in
teresse social, econômico e político
de um determinado território. Ape
sar de ser um encontro informal, as
pessoas têm a oportunidade de se

rem ouvidas e também de influen
ciar na decisão dos representantes
eleitos. Em Jaraguá do Sul, entre
tanto, os poderes Executivo e Legis
lativo têm entendimento diferente

quanto aos assuntos que merecem

ser discutidos em reunião coletiva.
De 2009 para cá, os vereadores

jaraguaenses eleitos em 2008 pro
moveram cerca de 15 debates com
a comunidade. Só no primeiro se

mestre de 2011, quatro audiências
foram realizadas e outras duas es

tão previstas para acontecer nesse

ano.Veja no quadro asmobilizações
promovidas neste mandato e quais
tiveram encaminhamentos.

A última audiência pública pro
movida pelo Legislativo teve como

tema os loteamentos irregulares do
município. No entanto, ninguém
do setor competente da Prefeitura

compareceu para prestar informa
ções. Apenas o líder de governo na

Câmara, José Ozório deÁvila, repre
sentou a administração. Propositor
da reunião, o vereador Francisco
Alves (PT) lamenta a ausência de

alguém responsável pelo setor, mas
diz que encaminhou as reivindica-

ções para o governo.
"Encaminhamos uma moção

para a Prefeitura ampliar a fisca

lização, pedindo para fazer con
curso público para chamar mais
fiscais. Também solicitamos mais

agilidade do Ministério Público

para cobrar a regularização dos lo
teamentos", destaca o petista. Já o
secretário de Planejamento Urba

no, Aristides Panstein, questiona a

validade do evento.

Divergências

"Não vejo nada em gariho práti
co comessaaudiência.Reúne-seem
audiência para saber se as pessoas
são contra ou favor. Nós (Prefeitura)
estamos trabalhando em cima dos
loteamentos. De quatro, passamos
para sete o número de fiscais, estou
cuidando pessoalmente disso. A

associação de moradores está bem
informada quanto a isso, e os verea
dores sabem que temos umaequipe
cuidando exclusivamente dos lotea

mentos", enfatiza Panstein.
Já a vereadora Natália Petry

(PSB), defende a audiência como

ferramenta de participação po
pular. "É nas audiências públicas
que acontecem os debates coleti
vos promovendo a democracia. Os

problemas não se resolvem com

audiências públicas, mas o Legis
lativo pode intermediar as reivin

dicações da comunidade ao fazer
encaminhamentos para a Prefei

tura", afirma.

Outra denúncia envolve oDnit e

pode"atrasarmais a duplicação

••

Nova reportagem que denuncia

supostas irregularidades no Dnit

(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) traz ainda

. mais incerteza sobre a retomada
do processo de licitação do projeto"
de duplicação da BR-280, entre São
Francisco do Sul e Iaraguá do Sul.

Em um possível envolvimento
de desvios em obras rodoviárias,
a revista Isto É citou os nomes da
ministra das Relações Institucio

nais, Ideli Salvati (PT), do deputa
do federal Ioao Pizzollatti (PP), do
diretor do Dnit de Santa Catarina,
João José dos Santos (PT), do pre
sidente da Eletrosul, Eurides Mes
colotto (PT) e do ex-presidente do

PR, NelsonGoetten de Lima.
O processo de licitação do

projeto da BR-280 foi suspenso
no mês passado depois da revista

Veja publicar uma reportagem de
nunciando um suposto esquema
de corrupção nos projetos do
Dnit em todo" o país. Segundo o

Dnit de Brasília, o projeto de du

plicação da rodovia deve passar
por uma avaliação antes de ser

retomada a concorrência pú
blica. Em nota oficial, o Dnit de
Florianópolis informou ontem

que o projeto de duplicação é
uma obra do PAC e está garantida,
apesar de não haver previsão para
con�eçar a saia dopapel, � ,

Audiênciaque discutiu o awnento do número de-vereadores teve resultado.
Parlamentares escutaram a vontade da comunidade e não alteraram a lei

ARQUrvOOCP

da ponte entre aVila Rau e o Amizade. O vereador
Jean Leutprecht (PC do B) conduziu a reunião e

os encaminhamentos para o Executivo. Porém,
a sugestão da comunidade não foi acatada e a

Prefeitura defende ainda a execução de um novo
,

projeto na ruaAnna Muller Enke, Vila Rau, e não
mais na lateral do antigo mercado Rau -local

que já havia sido decidido em consenso com a

população em 2007.

Debates promovidos nesta legislatura:
2009
•Abril: Debate sobre a proposta de adoção de um piso
mínimo regional de R$ 587,00 para os professores.
A proposição foi feita pelos vereadores petístas
Francisco Alves e Justino da Luz (PT).

•Março:Discussão sobre o transporte coletivo integrado,
com cobrança de passagemúnica nomunicípio.A
sugestão foi feitapelospetistas FranciscoValdecirAlves e

Justino Pereira da Luz.

•Março:Discorreu sobre as obras de reconstrução. Uma
comissão foi criada para acompanhar os trabalhos emH
pontos reconstruídos com recursos do Deínfra, O grupo
não existemais.

* 14 audiências públicasforam promovidaspara discutir
oPPA.Das reuniões,foram geradas 42 emendas para
Prefeitura.

2010
• Fevereiro: Evento sobre a lei empreendedor
individual. Resultou na adoção da legislação no
município.

•Abril: Debate sobre o abastecimento e tratamento

de água e esgoto sanitário na cidade. A proposta
foi uma iniciativa dos petistas Justino Pereira
da Luz e Francisco Alves. A partir da reunião, foi
encomendado o Plano Municipal de Saneamento
Básico -rrespeítando uma lei federal que possibilita o

município receber recursos do governo.
• Maio: Discutiu sobre as questões do meio ambiente.
Ainda não teve encaminhamentos.

• Maio: Debate sobre as questões que envolvem a

criação do Sistema Desportivo Municipal de Jaraguá
do Sul. O vereador Jean Carla Leutprecht (PÇdoB),
propositor do evento, afirma que as sugestões furam ...

acatadas e depois transformadas em emendas do.
projeto do Executivo.

• Junho: Debateu sobre os problemas relacionados
ao consumo de drogas. Até agora, a Câmara...não
recebeu nenhuma reposta dos encaminhamentos
que pediram a consttução de casas de tratamento na

. .cídade,

2011
• Março: Debate sobre o aumento do número
de vereadores. Proposta só foi discutida com a

comunidade depois de os parlamentares aprovarem
em primeira votação a criação de mais oito cadeiras

para o Legislativo a partir de 2013. A vontade dos

populares e das entidades pela não alteração da Lei

Orgânica doMunicípio foi atendida.
• Maio: Reunião sobre os problemas trazidos pelas
enxurradas e prevenção de novos desastres. Uma
comissão formada por moradores, vereadores, Junto
com a promotoria do Meio Ambiente da Comarca
de Iaraguá resultou da audiência. Os pedidos de

informação já foram feitos para a Prefeitura. A

próxima reunião do grupo acontece no dia 22 de
setembro. O evento foi proposto pela vereadora
Natália Petry (PSB).

• Julho: Discussão sobre os problemas de telefonia. As
reivindicações foram encaminhas para as empresas
operadoras de celular e telefone fixo, e também para
aAssembleia Legislativa do Estado. Proponente do
debate, Jaime Negherbon (PMDB) afuma que irá
protocolar uma denúncia na promotoria pública contra
as prestadoras de serviços, pois até agora não deram
uma resposta.

•Agosto:Debate sobre os loteamentos irtegulares.
Propesítor da reunião, FranciscoAlves (BT) I afirma que as

informações sobre a situação dos Ioteamentesjáfotam
solicitadas paraaPrefeitura. No evento, o vereador José
Ozórío deÁvila representou aSecretaria de Planejamento.

-
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Aberta lic,i,tac;ão,
Foi abertoontemo edital de

licitaçãopara as obrasde reforma
e ampliaçãodoHospitalde
MassarandubaAs. empresas
interessadas terão atéo dia 23 de
setembropara apresentar suas,
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enarlo
Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Novopaclo
As últimas semanas foram intensas
de escândalos na política nacional. O
governo federal tem sido a principal
vitrine. Eministro demitido,
comissionado preso pela Polícia
Pederal, ligações suspeitas entre grandes
empresários e parlamentares. Uma
sucessão de denúncias que chega a
levantar um sentimento de descrença
geral. Porém, embora possa parecer
contraditório, é saudável que a poeira
seja tirada debaixo do tapete. E é preciso
sacudi-lo muito bem até que seja
eliminado o último resquício. Só assim
será possível a construção deum novo

sujeito à fragilidade frente ao poderio
econômico e político de certos grupos.
Mas também é necessário acabar com
a concentração de poder existenteno
Brasil, elaborando um novo pacto
federativo. Não faz sentido que o governo
federal fique com mais de 60% dos

impostos arrecadados se as demandas
estão todas nos municípios. O poder deve
estarmais proximo possível dos cidadãos
para que estes sejam bem atendidos.
Este princípio trará como consequência
também uma maiorfiscalização dos
recursos públicos, essencial para o

crescimento do país.

pacto político.
A sociedade precisa parar de ver com
naturalidade certas condutas que
configuram o que há de pior na política
brasileira. Aliançasfisiológicas só podem
resultar em corrupção e roubalheira

generalizada. É muita ingenuidade
acreditar que pode ser diferente.
As mudanças precisam começar
pelo sistema eleitoral, acabando
com as coligações proporcionais e

criando regras rígidas para alianças
majoritárias. A lei da Picha Limpa
precisa ter validade, não pode depender
de interpretação de um juiz, sempre

Estrela apagada
Embora Cecília Konell já tenha
concorrido a vice-prefeita de
Dionei da Silva em 2004, não deixa
de ser uma dobradinha, agora
-invertida, um tanto quanto
esquisita. Dionei deixou o PT

por estar se sentido ofuscado

pelos seus correligionários. É
de se ,perguntar se ele acredita
que será possível brilhar entre a

família Konell.

Programação intensa
AAvevi concentra para os próximos dias encaminhamentos
importantes parafortalecer a entidade e melhorar a qualidade do
Legislativo na região. Nesta quarta-feira, no auditório daAssociação
Empresarial de Schroeder, acontece o lançamento da Escola Legislativa.
Dia 3 de setembro, emCorupá, a entidade vai realizar uma assembleia
com aprimeira edição do Programa Legislando comAções de Cidadania
e, no dia 10 de setembro, na sede daAvevi, em Iaraguá, vai acontecer o lo
Encontro deAssociações de Câmaras eVereadores de Santa Catarina.

Deputadômetro
O presidente daAcijs, DurvalMarcatto, saiu em defesa do

Deputadômetro, lançado na última semana pela Facisc (Federação
das Associações Empresariais de SantaCatarina). Ele avalia o
projeto como mais uma conquista na busca demaior participação
da sociedade no Poder Legislativo Estadual. Só quem não gostou da
ferramenta foram os parlamentares, que gritaram tanto que conseguiram
que a Facisc tirasse do ar o ranking e anunciassemudanças.

Alteração
A Câmara aprovou indicação
do vereadorAfonso Piazera

para que a Prefeitura' retorne o

sentido duplo commão inglesa
na rua Barão do Rio Branco. Um
abaixo-assinado com cerca de
500 assinaturas também será

entregue ao setor de trânsito.

DesenterrandoCONVERSA
DEliMIGOS"

Nesta semana, os integrantes daComissão de Inquérito, que apurou
o enterro de bens públicos no Pavilhão de Eventos de Guaramirim,
vão �presentar defesa à juízaAnna Finke, que suspendeu a leitura do
relatório em plenário atendendo pedido da base aliada ao prefeito Nilson
Bylaardt, que apontou algumas irregularidades na investigação. Diogo
lunkes (PR) diz que, independente da decisão da juíza, o documento será
protocolado na Polícia Feral e noMinistério Público do Estado.

Entrada e scáda
m meio à guerra entre a Polícia Civil e aMilitar, o se

cretário de Segurança Pública, César Grubba, mos
trou que tem cabeça fria para tentar resolver um
conflito histórico, que volta e meia esquenta e ganha

novos desdobramentos. Na semana passada, Grubba partici
pou de encontro de vereadores eatarinenses em Blumenau e

bateu um papo descontraído com presidente da Câmara de

Iaraguá, Jaime Negherbon,

Natália Petry diz que não foi,
avisada sobre a possível filiação
de Dionei da Silva no PSB. Mas
admite que o cenário é propício
para isso, já que a sigla deve
estar alinhada ao PSD de Cecília
Konell em 2012. O que deixa
Natália livre para escolher um
novo destino.

Repercussão
Jaime Negherbon (PMDB) afirma.que a possibilidade de sair de
vice na chapa encabeçada por Dieter Janssen (PP) à Prefeitura tem

agradado os seus eleitores. Por onde anda, tem recebido apoio. Mas
precisa resolver primeiro como fica sua situação no PMDB.
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Ajuda aos atingidos
continua por seismeses
Quase 190 famílias ainda
recebem benefício. Parte
delas esperamudança para
Condomínio Dante MineI,
entre 10 e 20 de setembro

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Para muitos jaraguaenses, dias se�dos de
chuva são sinal demau presságio. E omedo

que se instalou no pensamento de quem so

freu com enchentes e enxurradas e ainda não
tem a sensação de vida reconstruída. A família
de Giovanildo da Silva Almeida, por enquan
to, ainda faz parte desse grupo. Ele, a esposa
RosaMaria Leitholdt e os dois filhos perderam
tudo duas vezes - em 2009, quando o carro e a

residência deles no Ribeirão Grande do Norte
não puderam ser recuperados, e novamente

em março deste ano, quando a casa no bairro

ÁguaVerde foi tomada pela água.
Nas duas ocasiões a família perdeu quase

tudo - na última vez, foi possível salvar uma ge
ladeira, que parece estar em seus últimos meses

.

de utilidade, algumas peças de roupa' e a televi
são. O resto dosmóveis que possuem agora, em
um apartamento alugado por R$ 600 com o au

xílio-aluguel cedido pela Prefeitura, foram con

seguidos com a ajuda dos colegas de trabalho de
Giovanildo, além das doações conseguidas �o
mutirão do governomunicipal.

Entre os dias 10 e 20 de setembro, a família
deve se mudar para o Condomínio Parque Ia
raguáDanteMinel, cujos apartamentos foram
sorteados na semana passada. Por enquanto,
o auxílio-moradia deve ser renovado pormais
seis meses. "Foram cinco anos de espera por
um apartamento, Nem sei o que dizer, de tan
to alívio que sentimos por ir para um lugar
nosso. Por enquanto vão renovar o auxílio e,

quando nosmudarmos, será automaticamen
te cancelado", explicaGiovanildo, que deve ir à
Prefeitura no dia 5 do mês que vem para bus
car o cheque do próximo aluguel.

A renovação acontece também com outras

187 famílias que ainda dependem do auxílio -

por enquanto, apenas cinco cadastradas desde

.
o início do ano conseguiram semudarpor conta

própria. De acordo com a Secretaria do Desen
volvimento Social, já foram gastos R$ 815, 5mil
com a ajuda, R$ 100,9mil só no últimomês.

Na semana passada, a Câmara de Verea
dores autorizou o Executivo a investir mais
R$ 260 mil no programa. "Esse dinheiro vem

do Fundo da Assistência Social, e foi necessá
rio porque os primeiros seis meses de auxílio
no dia 19 de julho. Pelo menos por enquanto,
não temos novos cadastrados. O secretário da
Defesa Civil, JairAlquini, afirma que nenhum
aviso foi recebido da Defesa do Estado nas

últimas semanas e não devem ocorrer novos

deslizamentos. Ainda assim, o órgão continua
monitorando as áreas de risco no município.

.,

EDUARDO MONTECINO

Agosto termina com frio e possibilidade de chuva
EDUARDO MONTECINO

A previsão do clima não é uma
ciência exata, mas uma coisa os

meteorologistas garantem: até o

início de setembro, a região Nor
deste do Estado - na qual o Vale '

do Itapocu está inserida - terá
dias frios com prováveis panca
das de chuva todos os dias. É que
a massa de ar polar que chegou
no final de semana já está sobre
o oceano, mas deve continuar in
fluenciando o clima até a sexta

feira. Na madrugada de ontem,
São Joaquim registrou -1°C e os

moradores de Urubici passaram
ainda mais frio, com -2°C.

Ao mesmo tempo em que a

responsável pelo frio mais inten
so se afasta, a previsão é de que
outra massa de ar polar vinda do

Uruguai passe a influenciar a re

gião a partir de sexta-feira, ainda
que com um frio menos rigoro
so. "Essa que está atuando agora
pode ser uma das mais intensas

, desse inverno, mas com certeza

nãoé a última. Ela é responsável
pelo frio, mas a chuva é causada

por outro sistema", explica a me-

Massa de.ar polar e.sistema,te
'1.-:"-. -frio- .....;.;.............
·UCIoUIIdPfessaG:. e "'II�

. .

teorologista do Epagri/Ciram,
Noele Brito. A chuva dos próxi
mos dias resulta da influência de
um jato subtropical e a formação
de um sistema de baixa pressão,
que dá origem à instabilidade.

A previsão também é de osci

lações menores nos extremos da

temperatura. Hoje, a temperatura
deve oscilar entre 9°C na madruga
da e 13°C à tarde e à noite. A chuva
deve ser ininterrupta. Amanhã, a

chuva deve ser menos intensa, mas
o céu fica nublado o dia inteiro e

as temperaturas variam de 13°C na

madrugada a 16°C durante a tarde.
No resto da semana, no entanto, a

temperaturavaria entre 11°C e 25°C.
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Prontos para
otrabalhoe
paraavida
Projeto da Apae prepara alunos com
necessidades especiais para o mercado

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO ClORAL

"

/\ cardar de segunda a sexta

I\.feira, pegar a bicicleta, ou o

ônibus se estiver chovendo, ir

para o trabalho, voltar para casa

ao fim do expediente e aproveitar
os finais de semana para passear
ou jogar bola com os amigos. Esta
é a rotina de muitos trabalhado
res de Jaraguá do Sul, inclusive
de Wenderl Jhon Zandonatto.
O jovem de 19 anos trabalha há

pouco mais de um mês na bobi

nagem da Weg, onde é conheci
do por Jhon. Já está acostumado
a acordar cedo para começar às
4h40 e aproveita o fim do turno

nas sextas, às 14h, para curtir ou
"ir para a bagunça", como ele diz.

Wenderl conquistou o in

gresso na vida profissional gra
ças à formação no Serviço de

Educação e Trabalho, na Apae
de Jaraguá. O portador de de
ficiência intelectual é o aluno
de número 50 a ser encaminha
do para o mercado de trabalho
através do projeto que existe
desde 1997.

"

O primeiro aluno foi benefi
ciado pelo programa no ano de
2000. Em 11 anos, a Apae já pre
parou 51 pessoas para trabalhar
em empresas da região e hoje
conta com 47 em formação. Pare
ce pouco, mas a atual coordena
dora do projeto, Cleide Stringari
dos Santos, explica que o núme
ro na verdade é um marco a ser

comemorado, pois o trabalho de
inclusão é lento e especial. uÉ um
momento de alegria de toda a

equipe quando um aluno sai da

Apae para o mercado de traba

lho", conta Cleide. Para partici
par da preparação, o deficiente

precisa ter no mínimo 16 anos.

As aulas passam por três níveis:

Formação Profissional I, Forma

ção Profissional II e Iniciação
para o Trabalho. Neste último

estágio, eles recebem um curso

de 400 horas paraAuxiliar de Co
zinha e Panificação ou Auxiliar
de Lavação de Veículos. Também

aprendem sobre direitos e deve
res e noções de cidadania.

Os desafios
diários

Os alunos não são formados

apenas para o trabalho, mas tam

bém para as atividades mais corri

queiras da vida pessoal. "Não basta
só ir bem no curso. Para concluir,
eles dependem de fatores corno sa

ber usar o transporte coletivo e res

peitar os colegas. Algo tão comum

para nós, mas verdadeiros desafios

para eles", explica a coordenadora.
Não existe um tempo determi

nado para a conclusão do curso.

Wenderl, por exemplo, terminou
em três anos. Mas há muitos que
não conseguem e precisam de
mais tempo. "Depende do aluno.
Nós respeitamos o tempo de cada

um", diz Cleide. Quando os pro
fessores acham que os estudantes
estão prontos, urna equipe técni
ca faz uma avaliação para então

encaminhá-los às empresas, que
geralmente comunicam à Apae
a necessidade de contratação de

pessoas com deficiência. Cleide,
que também é terapeuta ocupa
cional, avalia a atividade oferecida
para então os novos trabalhadores

começarem na função.
A coordenadora acompanha o

desempenho .dos recém-emprega
dos durante seis meses. "Na verda

de, podem passar anos. Sempre que
for preciso, nós vamos à empresa
para auxiliar", explica. Se os alunos
enfrentam alguma dificuldade que
os impeça de continuar na função
determinada, eles retomam ao cur

so e esperam o encaminhamento

para outra vaga. "É muito rara a sa

ída de algum deles do emprego. Al

guns dos primeiros participantes do
projeto estão há mais de dez anos

trabalhando e foram até promovi
dos", comemoraCleide.

Se depender deWenderl, ele fi
cará na Weg por bastante tempo.
"De lá não saio. tão cedo", afirma. O
jovemjá tem amizades no novo em

prego e é sempre convidado para
jogar futsal com os colegas de turno.
Wenderl confuma o que Cleide diz
a respeito do projeto: "não é só uma
inclusão no mercado de trabalho,
mas sim na sociedade".

EDUARDO MONTECINO

Apae promove semana para
convivência com as diferenças

Durante esta semana, as Apaes
de todo o Brasil realizam a Semana
Nacional daPessoa comDeficiência

Intelectual e Múltipla. O objetivo é
lembrar a sociedade da importân
cia de conviver com pessoas porta-

doras de limitações intelectuais. A
unidade de Jaraguá do Sul promo
ve uma série de eventos:

Exibição de documentários sobre o tema

Pessoa com Deficiência, acompanhado de

debate, pipoca e refrigerante.
calr

Apresentação da peça "Os Desejos de Pedro",
pelo Grupo Teatral Alma Livre.
Local: Escola José Pasqualini - Corupá
Horãrío: 9h

Local: EEB Santos Iomazelli"- Scbroeder
Horário: 15h

Local: Escola Heleodoro Borges
Horário: 13h30

Local: Escola Alvino Tribess

Horário: 15h30
,

Sábado
Festa da Família

Local: Apae de Jaraguá do Sul

Horário: 9 às llh30
• Recepção com lanche.
• Apresentação da peça lias Desejos de Pedro".
• Baladinha para os educandos com o DJ
Marcelo Luís.

Quinta-Ieira
Apresentação da peça IIO� Desejos de Pedro",
pelo Grupo TeatralAlma Livre, projeto em
parceria com o GMDCA/FIA e Apae de
Jaraguá do Sul.

Local: EscolaVitorMeirelles

Horário: 8h

Local: Centro InfantilAnélia Enke Karsten

Horário: 10h

Local: Escola Julius Karsten

/

• Cantinho da Criança (brincadeiras, pinturas
entre outros.

• Bingo,

III! ! 11111 II Il q,iltlil "

I
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Muito mais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

d- _
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anos

ARQUIVO HISTÓRICO

PERSONAGEM HISTÓRICO PELO MUNDO

1866

Tratado de Praga
No dia 23 de agosto de 1866, a guerraAustro
Prussiana (também conhecida como a Guerra Civil

Alemã) chegou ao fim com o Tratado de Praga, que
determinou a dissolução da LigaAlemã (associação
política e econômica dos principais territórios
de língua alemã sob hegemonia austríaca). Com
o fim da guerra, a Prússia se tornou a potência
hegemônica naAlemanha com o domínio
sobre os Estados alemães menores.

o intérprete Felipe
Alexandre Frenzel
No dia 18 de maio de 1878, nascia em São Bento
do Sul, Felipe Alexandre Frenzel, filho de Felipe
MariaWolf e Luise Frenzel. Aos 33 anos de idade,
Frenzel casou-se comMartha Hudler (14 anos
mais nova) no dia 17 de dezembro de 1911 e

da união nasceram quatro filhos. Na época da
Revolução dos Maragatos (sulistas da Revolução
Federalista no Rio Grande do Sul, em 1893),
o caudilho estrategista Gumercindo Saraiva
convocou Felipe, com apenas 16 anos, para.
servir de intérprete. Chegando a São Bento, seu
pai, simpatizante dos federalistas, conseguiu
liberá-lo da função. Entre os anos 1905 e 1912,
Frenzel participou da construção de leitos e de
várias pontes. Ele também foi o responsável por
contratar a construção da segunda ponte metálica
sobre o rio Jaraguá. Em 1930, Frenzel fundou em

Jaraguá do Sul a "Empresa de Transportes Frenzel
S.A.", que iniciou sua frota com duas viaturas e

chegou a ter em 1940,16 caminhões. Nodia 14 de

agosto de 1955, Frenzel faleceu, aos 77 .anos.

1914

Pacto Germano-Soviético
Nessemesmo dia, em 1914, foi assinado o Pacto
Molotov-Ribbentrop (entre oministro soviético
VyacheslavMolotov e oministro daAlemanhaNazista
Joachim vonRibbentrop), também conhecido corno
Pacto Hitler-Stalin, umtratado de não-agressão
firmado às vésperas da SegundaGuerraMundial,
entre os dois países. O termo estabelecia que as nações
se comprometessem amanter-se afastadas uma da
outra em termos bélicos.

. ,

No dia 23 de agosto de 1987, o jornal O Cor
reio do Povo noticiava em sua' capa a falta de

mobilização à greve geral dos trabalhadores que
acontecia em agosto daquele ano. "O Comando
Geral de Iaraguá do Su] conseguiu pouca adesão
à greve geral dos trabalhadores, deflagrada em

todo o país no dia 20, pela. CUT e CGT., A mo

bilização não sensibilizou a classe trabalhado
ra e apenas três empresas entraram em greve,
mesmo parcíalfnente: Neves, Kohlbach e Mene

gotti. Cercá de mil'pessoas paralisaram face aos"
piquetes organizados nas portas das fãbricas",

, "dizi� a ])ublicação. SeguriHb o jornal, um a.to
�"' íeo cífi oi realizado e "frent � Pte-

,'",

'4Q"
i '

likll• Ir

AAssociação Cultural e Beneficente Fraternidade Acadêmica
Ciência e Artes inaugurou na manhã do último sábado, dia
20, um monumento naAvenida Prefeito Waldemar Grubba,
em homenagem ao Dia do Maçom e a todos os membros da

região. Segundo Marco Antonio Piva, integrante da diretoria da

associação, o Dia do Maçom foi instituído em junho de 1957,
em Belém do Pará, durante um conclave nacional. O dia foi
escolhido em referência a 20 de agosto de 1822, quando em uma

reunião no Rio de Janeiro (RJ), o maçom e político Gonçalves
Ledo discursou sobre a necessidade de ser proclamada a

Independência do Brasil, cobrandoUma posição de Dom
Pedro I em relação às ameaças da coroa portuguesa. Já o Dia
Internacional do Maçom é comemorado desde 1994 no dia 20

de agosto, por, iniçiativa da �<j�llPlkii\J �N M��1l�qfns�1 � t â' � l J I j II � i II i i II i

-INVENÇÕES ANTIGAS

Garrafa térmica
Em 1892, o físico-químico
escocês James Dewar inventou
a garrafa térmica, um recipiente
portátil que evita a troca de calor
entre o líquido que está emseu
interior e o ambiente, mantendo
a temperatura temporariamente
constante. Dewar perdeu a patente
para a empresa Thermos, que
popularizou o nome do objeto.

).

i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



oCORREIO 00 POVO
TERÇA.FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2011

DIVULGAÇÃO

NA BATALHA
lUunosmatriculados
desde a educação

infantil até o ensino
médio concorrem

na 20a edição
do Concurso de

Declamação. Ele
é promovido pela
l\uuIaçãoCultural

eoobjetivoé
incentivar o bábjto

da leitura entre
os jovens

POESIA

Concurso deDeclamação tem 184 candidatos

disputandomedalhas eprêmios em dinheiro

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

oito categorias e em dois dias de

apresentações. Composta de estu
dantes matriculados desde a edu

cação infantil até o ensino médio,
a lista de concorrentes só não tem

representantes da terceira idade e

das salas de aula destinadas aos

adultos. Ambas as modalidades
não somaram inscritos.

Mesmo assim, não faltam com

petidores para deixar o concurso

interessante e emocionante. Isso

porque, os alunos serão submeti
dos a uma avaliação criteriosa da
comissão julgadora. Ela leva em

conta quatro quesitos antes de es

colher os melhores. Estes devem
ter urna performance apurada na

interpretação da narrativa, na en

tonação, na integridade do texto e

na dicção para saírem vitoriosos

sta semana será dedica
da aos poemas, em Iara
guá do Sul. Vai ter rimas
e enredos famosos e ou

tros nem tanto. Lidos e

apreciados muitas vezes

em silêncio ou em voz baixa, agora,
todos eles são levados ao palco e ao

microfone durante a ZOa edição do
Concurso de Declamação.

Promovido pela Fundação Cul
tural do município, o festival é
uma disputa acirrada e de suces

so antes mesmo de começar. Du
rante o período de inscrições, 184
candidatos firmaram o interesse
de participar da iniciativa. Os de
clamadores estão divididos em

SERVIÇO
O (/lWí,ri-:: Concurso
deDeclamação

q�;,!UI�!�I/I!1l1Ualll'm/,yP'� quartil-feira,
24, e quinfaoileira, 25

'111t:�I�lit1m,;lhWí!':i:; Centro·Cultural
$car, em Jaraguá

doSai

QI1f:iHORnS.: às 1411 e

19b, amanbã, e às 9h e
19b, na quinta-feira

1�;�11@.U�lb(ri�d/fJ! L"1.JH�;iil,'i,�
gratuito

Wt,�ffl,#t�Hf,·II�Yli�Hff@;'��/nm.Hflll���I:'IIú,Ji�r.lh� (47)
2106-8722 ou 2106-8710

do evento.

Os vencedores, de primeiro ao

quinto lugar, recebem medalhas e

dividem R$ 6mil. O intuito da orga
nização, porém, é incentivar a leitu
ra, desenvolver o gosto pela poesia,
além de promover a integração en

tre a escola e a comunidade e des

pertar nos envolvidos novos valores
na arte da interpretação.

O concurso acontece nesta

quarta e quinta-feira, no Centro
Cultural da Scar, em Iaraguá do Sul.
Os declamadores se apresentam em

quatro momentos distintos. Ama
nhã, a competição ocorre à tarde,
a partir das 14h, e à noite, após as

19h. Já no segundo dia, os jovens
sobem ao palco de manhã, depois
das 9h, e à tarde, também às 14h. O
acesso é gliatuiJto e HMire. I , I

i I:
j

j U �

Mulher adora
rlupa R.la!

E. assim (lemo as

mulheres, a .�__...__.

também está de
visual novo.

Uma nova a
cada semana!
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Santos Futebol Clube / Ave de rapina de vista muito pene

trante, forte musculatura e voa rapidíssimo
2. Cobrir completamente de águas / As iniciais do músico

Menescal
3. (Fig,) Assunto, motivo, para desenvolver I Árvore que for

nece madeira sólida e flexível, utilizada em carpintaria e

marcenaria
4. Aparelho respiratório dos animais que vivem debaixo da

água
5. (Casimiro de) Poeta romântico brasileiro (1839-1860),

autor de "Primaveras"
6. Recomeçar o que se havia interrompido
7. Que é branco / Pequena peça de madeira que se coloca ao

longo de um osso fraturado, para imobilizá-lo
8. Fenômeno luminoso que acompanha uma descarga elé-

trica
9. Boato vago
10. Uma forma de se preparar o bife
11. A atriz Paes, das telenovelas e do cinema / Os de ovos

são um doce muito apreciado
1012. Obras Públicas / Cidade do estado de São Paulo, pró-

xima a Jaú, muito procurado por amantes de esportes
radicais

13. Famoso desenho animado norte-americano I Um pouco
mais adiante,

VERTICAIS
1. Dança de roda semelhante ao batuque / Amolador
2. A famosa poetisa portuguesa Espanca (1895-1930), de

"Livro de Mágoas" I Planta lenhosa e trepadeira, carac
terística das matas tropicais, que se enrola aos caules e

ramos de árvores e arbusto'
3. Recolher um a um / Levar determinado padrão de vida
4. Os de primeira necessidade servem para nossa alimen

tação básica I O compositor Lamartine (1904-1963),
autor de vários hinos populares de times do futebol ca
rioca

5. Sigla de uma entidade que acolhe alcoólicos na tentati
va de recuperá-los I Conjunção subordinativa / Jogo de
cartas em que ganha o parceiro que primeiro reúne um

naipe completo / Sigla de um estado sulino
6. A ave-símbolo do Japão / O músico Alves (1909-1969),

de "Atire a Primeira Pedra", em parceria com Mário

Lago,
7. Tira comprida e estreita / Papagaio pequeno
8. Mamffero da Austrália, da mesma espécie do canguru / A

plantação da matéria-prima dos cotonifícios
9. Pequena porção de um produto ou mercadoria como pro

va de sua qualidade I O famoso padre Marcelo,

SUDOKU

2

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.

3 4 5· 6 7

')
,,'

•
•

I!J

• •
• •

•
II •

,. •

•
•
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DIVIRTA-SE
I

I

Prova de inglês ,

,P?rante uma pro e.,i1iglês no colégie; a �rp:fessora fez um ?}t
ekigiuque os aJ ".

screvesselIl, aJémaaspal,avI'i:is sugefitl�:
,I,

significado delas. ãbzinhb, �ntão, anotou:
"

' ,

FRENCH - Dianteira: sai da FRENCH, por.favor.
,

YEAR - Deixar partir: ela teve queYEAR.
CREAM - Roubar, matar, etc.: ele cometeu um CREAM.

'pATE - Mandar alguém deitar: DATE,ai.,.
rAY - Concede .

prese'

12
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OY�nlOS
TODOS OS MESES NAS BANCAS

-

PREVISAO DO TEMPO

Sistema de
baixa pressão
A chuva voltou a deixar o
céu escuro neste início de I

semana. A nebulosidade tem I
comomotivo a formação de
um sistema de baixa pressão.
Ele é que faz cair de 50 a 80
mm de chuva no Planalto

I

Norte,Vale do Itajaí,Grand�",..
Florianópolis e LitoralNorte.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: e-c
MÁX: 12°C

QUARTA
MíN: s-e
MÁX: 17°e

.-"'-'�j:Ji""

JARAGUÁ DO SUL I

/

QUINTA
MíN: s-e
MÁX: 23°C

SEXTA

MíN: 7°e
MÁX: 200C

-P!,"

.". .�,.. ...J,
,) 6ft

Wi4

:e lteJI1 rlS'�O

CJJfr:APftttlS
Por causa do sistema de baixa

pressão, a chuva que cai em algumas
regiões do Estado pode ser tão forte
ao ponto de provocar registros
de alagamento. Na quarta-feira, a
precipitação no Litoral permanece,
porém, devido à influênciada circulação
marítima, a intensidade diminuiu.

Ensolarado Instável

Parcialmente
Nublado

,"" �
� I-

Chuvoso

Nublado Trovoada

,'I, /t Utor ,

O Ciram, órgão quemonitora as

condições meteorológicas em Santa

Catarina, emitiu um alerta para quem
navega pelo litoral do Estado. O mar

segue agitado até amanhã tendo picos
de onda de três a 4,5 metros de altura.

Pequenas emédias embarcações
devem ficar ancoradas.

SE VOC� VAi PABA...
CAMBORlú
A terça-feira será

chuvosa em Camboriú. Os
termômetros registram '

temperaturas que ficam
entre os 9°C e os 15°C na

cidade, no Litoral Norte.

CRESCENTE 6/8

fi
..;; CHEIA 13/8
,;-

, MINGUANTE 21/8

• NOVA 29/8
'\ _ _. _.'_'.."

•

J. .....; .1 l· � .... ; .... _
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IV
Elijane Jung

Concurso
Recebi pelo correio uma caixa enorme da grife de calçados
r

Carmen Steffens. Ao abrir, me deparei com um mini expositor
maravilhoso, em acrílico, em tons de rosa e cinza, com fundo
chapado e um pedaço inteiro de acrílico em formato de sapato.
Super criativa, a peça veio acompanhada de folders e cartazes

divulgando o concurso de estilismo da marca, que objetiva
valorizar a criatividade de profissionais e novos talentos nas

áreas de moda e design de acessórios. Muito bacana! O prêmio
para o vencedor incluiu uma bolsa de estudos nos exterior, com

passagens, hospedagem alimentação etc., e um período de estágio
no departamento de estilo da grife. E se quiser saber mais, acessa
www.carmensteffens.com.br/concursodeestilismo.

CTRL C + CTRL V

DURO NÃO l SER POBRE•••

D'URO fã SER POBRE, E 'TER
BOM GOSTO!

; \
\

rso
Desengavete

.

aquele projeto.
universotpm@ocorreiodopovo.com.br

• Hoje é comemorado
,

o Dia do Intemãuta,
aquelas pessoas que ficam
navegando na internet,
atrás de notícias,' pesquisas
gerais, cultura, história...
E [oguínhos, redes sociais,
bobagens ... Para todos
nós, internautas viciados
ou usuários esporádicos ...
Parabéns, né?

Dica amaleras
As meninas trouxeram para o blog amaleras.blogspot.com alguns
designs de latinhas da Coca Cola desenvolvidas em comemoração
ao aniversário de 125 anos damarca. São seis latinhas do

refrigerante baseadas em anúncios e pôsteres antigos lá dos anos
30 e 40.A ideia, claro, é passar ao público o sucesso damarca
nesses 125 anos de existência, mas com uma cara diferente para o

consumidor. Temmais ummontão de coisinhas legais no blog.

Palavra de homem:
II

•••Eu luto pelo direito ao ciúme. O direito consagrado na
Constituição - na nossa, naminha e na tua e na de toda a gente,
constituição. O ciúme que, como parte integrante de quem ama,

é seu constituinte. Eu luto pelo 'direito inalienável ao ciúme
irracional- mas não animal. Ao ciúme que cuida, que protege, que
está vigilante. Eu luto pelo ciúme que quer bem e que se quer bem.

Todos os dias, para sempre - na eternidade possível. Eu luto pelo
direito ao ciúme que atua - mas que não autua. Ao ciúme que faz,
que quer ser melhor, que quer preservar para melhor poder amar.
Eu luto pelo direito ao ciúme. Ao meu, ao dele. E também ao teu.

Por falar nisso: a tua esposamanda-te, daqui, um beijo. E avisa que
vai chegar tarde para o jantar hoje ...

" (Pedro Chagas Freitas)

•
tl
•••Quando as sombras

vão ficando compridas,
enchendo a casa de silêncio
e preguiça. Nessas horas é

, que Deus deixapistas pra
euser feliz. E quando o dia
não passar de um retrato,
colorindo de saudade omeu

quarto só aí vou ter certeza
de fato que eu fui feliz...

"

(Leoni; em Fotografia)

Uma novela nova para a gente espiar
os modelitos, os makes e dar aquela
copiada básica no estilo das atrizes.
Fina Estampa, a novela que começou
ontem, traz para as telinhas duas
mulheres que eu acho incrivelmente
bonitas e estilosas: Christiane Torloni e
TotiaMeirelles. E as duas vão mostrar

produções bem diferentes. Torloni,
chique e elegante, com roupas mais
clássicas e finas, e Totia com um estilo
mais hippie, despojado e esvoaçante.
Novelinha nova, estilos novos: flash!

Escova progressiva ou definitiva que não
é "retocada". De que adianta ter fios lisos
e sedosos se depois vai deixar crescer e

, aparecer aqueles fiosrebeldesi Tem que
fazer amanutenção e, em caso de querer
voltar atrás e ter seu velho cabelo de volta,
é bom lançarmão de bandanas, mousse
ou qualquer outro artifício que esconda os
fios rebeldes junto àraiz, Cabelo lisinho é

lindo, masmeio liso, meio revoltado fica
estranho. Meio treva, sabe?

.'1l .. t'f"'J"'JtlfL.lJ._V'lI!lJl'l�fLbt 'J".J._E�I'I:"""-<l..cl!l:""':11!" ."'J;L'JlCl&.t:_J.r�.!2:.,:)."iI.J;a..;:l�1.:It'·f":t.. ..... �!'_1I '::'';'.'1'.t.''1.1,&:;'. :I\.·IIL..1..*o: ':: .. .1:1 . ..l:&J! """'2.11-.'i'

,
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Rainha da 23G
Schützenlest
1\ Ta sexta-feira, a partir das 20 horas,
1 V no Clube Atlético Baependi, serão es

colhidas a rainha e as princesas da. 23a

Schützenfest. O evento é uma das novida
des anunciadas pela Comissão Central Or
ganizadora para esta edição, que decidiu
antecipar a escolha das majestades, di
ferentemente de anos anteriores, quando
acontecia durante a festa. Concorrem 16
candidatas representando cada uma das
sociedades ou clubes de tiro que partici
pam da Schützenfest.

Leitor. fiel
o leitor fiel de hoje éArmandoValle. Ele é
outro amigo que acompanhaa coluna todos
os dias para ficar antenado no que acontece
na nossa região.Valeumesmo.

Só elogios
A empresa Rotabela, responsável pelo
transporte do cantorNasi, e banda, à Feijoada
do Moa, foi perfeita. O grupo de rockrasgou
elogios, desde atendimento, condições
impecáveis da frota, até a pontualidade em
buscar e levar osmúsicos no aeroporto. Tudo
comomanda o figurino. Bola branca.

Cuisine
Uma socialite de berço que se revelou uma

"prendada' chef de cuisine, foi Renate
Soares. Ela serviu, sexta-feira à noite, ao
grupominimizados de convidados, um
risota sertanejo - de carne do sol desfiada,
preparada com castanhas e queijo coalho.
De sobremesa, mini churros. Tá podendo!

Feijoadá ,

No sábado, a partir das llh30, rola nas
churrasqueiras do Parque Malwee, a 1 a

Feijoada Beneficente da Rádio Iaraguá
A animação ficará por conta do Musical
JS. A renda será em prol da casa de

j I Ap,Q19! P�.,M,q�s,io(BQ�jng"l �. � ; l; ,; .. \ I; . ,

\ I' .

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito Moa Gonçalves

;�-SP�Rt?: c» tr>; "" U(!:1
I

:Troféus e Medalhas

�"32Z5�.4044__

SIG SHOT O Üldustrialllntídio Aleixo LuneUi foi à Feijoada
do Moa, sábado, acompanhado da bela esposa Crislaine
Herver, e o piloto do seu heUcópterô � jovem lüko, do Piauí

FEIJOADA DO MOA
O diretor do O Correio do
Povo Nelson Pereira e sua
esposa Rosilene Longui,
na Feijoada do Moa

moagoncalves@netuno.com.br

• SecretariaMunicipal de
Educação de Corupâ, em
parceria com o Caeco (Centro
deAtendimento Especial
de Corupá), promove o 7°
Seminário de Inclusão. Será no
dia 25 de agosto, no auditório
da $ecretaria deEducação, das
Shàs 12hedas 13h30às I7h.

• O grandean iuersariante
de hoje é o jornalista
Charles Siemeintcoski, uma .

figura que admiro muito,
que vai comemorar esta
data intensamente ao lado
dos amigos e familiares.
Parabéns!

• O feijoeiro Sérgio Lazzaris
emais sua equipe, com .

o apoio da galera de Tato
Branco, deram mais uma vez

um shoio na cozinha, na 11 a

. Feijoada dóMoa.

. • A r« STAMMTISCH de
Corupá será realisada no

,

dia 24 de setembro, naAv.
Getúlio Vargas, tendo por
finalidade a preservação da
cultura, a confraternização'é\
o fortalecimento da amizade.
entre os, participantes e a

.

comunidade.A iniciativa é do
. . .

, Lions Clube de Corupá

AMIGOS Este colunista com um

grupo de amigos, na Feijoada do
Moa, sábado, na AABS

• A RockOutproduções traz
para a Iaraguá do Sul} no
próximo dia 2 de setembro, o
shoui da banda Velhas Virgens.
O evento será realizado no
Espaço do Oca.

Marina Frutuoso
Depois de um tenebroso inverno, as
máquinas apareceram na Rua Marina

Frutuoso. Começaram os serviços de
recapeamento. Antes tarde do que nunca. ;_iIt

• Dia 3 de setembro, na sede
do Círculo Italiano deJaraguá

. do $ul, rola o 6° Carreteiro do
CVV: Centro de Valorização
da Viaa. Mais informaçÕes
pelo fOne'oavo 6411,.21OS:

fJ' ,'i;, ,I ,/

Susto
Depois de passar por um grande susto,

.

o meu amigo Nei Lombardi, já deixou o

hospital e se recupera no leito de sua casão

Falei com o empresário pelo telefone e

está tudo bem! �_ ..-,
....

Buxixo
Pelo meu fio vermelho fiquei sabendo que
um rapaz que trabalha em uma empresa
de comunicação da cidade, estaria
chorando pelos cantos. Está muito down!
Dizem que o motivo do chororô seria a ex

namorada. Ela teria trocado' a paixão de,
anos, por uma aventura com um homem
casado.Vixi!Por favor, urgentemente um
�opo bem.gelado �<do .choperkõnígsBier,

�!ilQ.fltnlt•••a.n
NOIVOS Os jovens'Diego Rausis e Amanda
Ilrause, que, se casam no próximo dia 1 de '

outubro, também�resti�,a feir·oadaUthlhUI tllIIlU, ui UU II nlUHOI H IHf II II HHH�'ll

'.

ô '�

t\,' .,.�.
,"

........(.;_,

STUDIO A comunicadora da
Studio FM Suzana fez toda a cobertura
da lia Feijoada do Moa
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CRÔNICA
LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

o INVERNO E AS
ÁRVORES EM FLOR

Já falei, em outra crônica, da minha amiga árvo
re, que florescia no inverno, majestosamente,

a uma quadra do meu apartamento, na Grande

Florianópolis. Pois é. Já haviam construído um

sobrado no meio do caminho (entre a minha

janela e ela) e, um ano depois, eu conseguia ver
apenas a sua copada florida, não dava mais para
vê-la de corpo inteiro.

Na estação seguinte ergueram.mais um andar
no sobrado construído bem na direção da minha
amiga árvore da qual não sei o nome. Depois da
quilo, não podiamais ver, da janela do meu apar
tamento, a minha amiga árvore feliz, a balançar
seus galhos coloridos como se estivesse acenan
do paramim.

Mas não faz
mal. Vendi meu

apartamento e, nos

próximos inver

nos, iria visitá-la.

Quedar-me-ia ao

pé dela e admirá
la - ia, conversaría
mos e agradecer
lhe- ia, mais uma

vez, por existir, por
oferecer sua beleza
incomensurável'
sem pedir nada em
troca. f\

Continuaríamos amigos e, mesmo estando

longe dela, estaria feliz, porque voltei a viver
em uma casa, como vivi a maior parte da minha
vida. 'Eu nunca havia morado em apartamento,
mas mudei de cidade por circunstâncias alheias
a minha vontade, que agora até agradeço, e tive
que viver em um deles. Mas uma casa é mais lar,
pelo menos paramim.

Morei em várias casas, desde criança. Lem
bro-me de que na segunda casa na qual mora
mos, em Corupá, a terra das cachoeiras, havia
um quintal grande com muitas árvores. Eu era

garoto e podia subir nelas para colher os frutos
de jabuticabeiras, laranjeiras, cerejeiras, pesse
gueiros, goiabeiras. Colhia também tangerinas,
nozes e até uma frutinha de nome diferente, a

grumixama, do tamanho de uma jabuticaba ou

de um araçá e de cor bem escura, quase preta e

saborosa, muito doce.
Tenho saudade daquela infância farta de na

tureza' das cores e dos perfumes das flores das

laranjeiras e dos pessegueiros. No inverno, além
das touceiras vermelhas de azaléias, tínhamos a

beleza singela e perfumada dos pessegueiros. As
folhas sumiam das árvores e seus galhos e tron

cos ficavam cobertos de flores brancas oscilando

para tons de rosa. E' o perfume enchia o ar.

Hoje, vejo poucos pessegueiros.A cidade qua
se não os têm. Então, gosto de ir para o campo e

ver a beleza da florada do pessegueiro e sentir o
cheiro delicioso que se espalha mansamente pelo
ar. Para matar a saudade e encher os olhos dessa

- beleza que a natureza renova a cada inverno.

Lembro-me de

que na segunda
casa na qual
moramos,em

Corupá, a terra
das cachoeiras,
havia um quintal
grande com

muitas árvores.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cachorra mora nos abrigos provisórios da Ajapra (Associação Jaraçuaense
Protetora dos Animais). Ela chegou a participar da última feira de adoção realizada
pela entidade, porém, continua sem uma casa para morar e sem o carinho que
merece. Para adotá-Ia, entre em contato pelo e-mail gigifugel@hotmail.com.

Contabilidade
Consultoria E'Tiprllarial
tfiMt: tltI�1&IJIO
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• FINA ESTAMPA
Antenor chega à casa de Patrícia e não percebe

que a mãe está no jardim. Rafael avisa a Antenor que
ele precisa devolver a moto que pegou emprestada.
Griselda encontra Baltazar na mansão e discute com

ele por causa de Celeste. Guaracy corteja Griselda,
que não lhe dá atenção. René contraria Tereza Cristina
e pede que Vanessa vá ao Le Velmont fazer uma en

trevista para o cargo de recepcionista. Tereza Cristina
exige que a mãe de Antenor esteja presente na festa
oficial de noivado da filha. Antenor devolve a moto

para Rafael. Letícia confessa a Vilma que ainda ama

o falecido marido.

ta toda a verdade. Wilson conclui que Naom,! matou
Pimentel.

• CORDEL ENCANTADO
Petrus avisa a todos no palácio que Zenóbio rece

beu alta no hespltal, Batoré se entristece ao descobrir
que Nidinho não é seu filho. Cândida aconselha Cícero
a esquecer Antônia e ficar com Rosa. Herculano chega
com Miguézim ao acampamento. Petrus confirma com

Efigênia a ascendência de Jesuíno. Batoré exige que
Patácio assuma a paternidade de Nidinho. Timóteo
descobre que Açucena está voltando para Brogodó.

• MORDE & ASSOPRA
Júlia fica magoada com a desconfiança de ícaro.

ícaro e Júlia visitam Naomi na cadeia e ela tem uma

crise nervosa. Abner chega à delegacia e dá de cara

com ícaro e Júlia saindo juntos. Júlia propõe a ícaro
que eles mantenham a relação em segredo para não
machucar Naomi. Oséas sugere que Salomé hipote
que todos os imóveis para aplicar o dinheiro em ações
da China. Moisés descobre que a farsa de Minerva faz

parte de um plano eleitoral. Júlia'pressiona Tânia a
J revelar quais são os planos de Guilherme em relação

a Dulce ,e Amadeu. Naomi depõe na delegacia e con-

• VIDAS EM JOGO
Ivan é algemado e levado para uma viatura. Re

gina conversa com Cleber e afirma que torce para que
Ivan aceite sua oferta e incrimine Rita. Carlos fica com
ciúmes do passeio que Renato faz com Zé e Fifi. Fran
cisco liga para Rita e conta que o verdadeiro seques
trador de Patrícia foi preso. Carlos recebe uma ligação
da polícia e fica sabendo que Sandro foi assassínado.
Ao assistir TV, Cleber descobre que Andrea liderou a

manifestação contra os taxis piratas. Maurício conta

para Patrícia que já se livrou do corpo do marinheiro.
Ao assistir o noticiário, Cleber descobre que o cadáver
foi trazido pelo mar e apareceu na praia.

ANIVERSARIANTES
22/8
Ademar Vieira
Adriana da S. Clemente
Aline dos Santos

Allyson L de Moura

Benjamim G. de M. Junior
Cintia M. Eggert
Clarice Karim,F. Filse
Débora M. Lampert
Deise D. Weller
Durval M. Júnior
Edson Raduenz
Ermita R. de Souza
Gilberto A. Da Costa
Leandro S. Silva
Leandro Wosniak
Lucas E. Araujo
Luiz R. Weller

Maigrid S. E. Michalach
Marcelo Jensen
Maria F. Tanebozetti

Maria H. T. Dias
Maria I. Pomianowsky
Monize Hanemann
Rivaldo Bona
Sluce P. Ayroso
Smyrna Elisa Espezim
Virgilio L Klein

Felipe Baumgatel
Ivo Paublak
Ivone Hafermann
Jacheline L. C. Santos
Jeferson A. dos S. Pelens
João P. de Carvalho
Juliana Hermes
Junior Roeder \

Kathia A. D. Pradi

Kayany P. B. Muller
Lucinéia Kiergutz
Luis G. Q. Souza
Márcia Bona
Maria L. Correa
Norma D. Pradi
Relindes Zapoía
Roseli Piazera
Sidinei de Lima
venderei L. Dalcastagne
Van V. da Costa

23/8
Adriano Jehn
Alex Ruckert
Alfredo Vinter
Almir Castro
Antonio Neves
Bianca Tais Siewerdt
Caio B. Manske
Cláudio Marquardt
Dalciria Sora
Denise Basegio
Eduardo T. H. Dietrich
Elvis M. Roth l' .... t,.

Joss Stone, cantora de soul
mundialmente famosa, já
vendeu mais de 11 milhões
de discos no mundo todo.
A carreira dela, que ainda
é bastante jovem, tem uma

sequência de sucessos. Joss
também recebeu um Grammy,
foi indicada ao prêmio cinco
vezes e ganhou dois Brit
Awards. Recentemente, Joss
fundou o seu próprio selo,
Stone'd Records. Este CD
tem dei faixas, imperdíveis
para os fãs do soul e da voz

indescritível da cantora.

Victoria Jones sempre foi uma
menina arredia, temperamental
e carrancuda. Por causa da
personalidade difícil, passou
a vida sendo jogada de um

abrigo para outro, de uma

família para outra, até ser

considerada inapta para
adoção. Ainda criança, se
apaixonou pelas flores e por
suas mensagens secretas.
Quem lhe ensinou tudo sobre
o assunto foi Elizabeth, uma
das mães adotivas, a única
que a menina amou e com

quem quis ficar, até-pôr tudo
a perder. Agora, aos 18 anos e

emancipada, ela não tem para
onde ir nem com que-m contar.
Sozinha, passa as noites em

uma praça pública, onde cultiva
um pequeno jardim particular.
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CINEMA

PROFESSORA SEM CLASSE
Alguns professores simplesmente não estão nem aí. Por exemplo, há
Elizabeth (Cameron Diaz). Desbocada, cruel e inapropriada, ela bebe
e mal consegue esperar para receber o vale refeição e dar o fora do
trabalho entediante. Quando é abandonada pelo noivo, logo traça um

plano para conquistar um professor substituto rico e ,bonito (Justin
.

Timberlake) -- mas que tem a atenção disputada por uma colega
excessivamente enérgica, Amy (Lucy Punch). Quando Elizabeth também
se vê lutando contra os avanços de um sarcástico e irreverente professor
de educação física (Jason Segel), as consequências de seus esquemas
selvagens e exóticos dão aos alunos, colegas de trabalho e até para ela
mesma uma lição como nenhuma outra.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21 h)

• Cine Breithaupt 2
• Os pinguins do papai - Dub (15h e 16h50)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg (18h40 e 21 h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21h20)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h50 e 21 h50)

• Cine Garten 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h30, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 3
• Super 8 - Leg (13h50, 16h50, 19h15 e 22h)

• Cine Garten 4
• Quero matar meu chefe - Leg (18h40)
• Assalto ao Banco Central- Nac (18h30 e 21 h1 O)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (14h15)

• Cine Garten 5
.

• Professora sem classe - Leg (14h45, 17h10, 19h30 e

21h30)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h40)
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 16h1 O)

• Cine Mueller 1
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21h45)

• Cine Mueller 2
• Onde está a felicidade? - Nac (14h, 16h30, 19h15 e 22h)

• Cine MUeller 3
• Lanterna Verde - Dub (13h30, 16h1 O, 18h50 e 21 h30)

r

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Cine Neumarkt 2 .

• Os Smurfs - Dub (13h, 15h1 O, 17h20, 19h50 e 21 h50)

• Cine Neumarkt3
• Quero matar meu chefe - Leg (19h215)
• Super 8 - Leg (14h, 16h30 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 4 -.
• Onde está a felicidade? - Nac (14h15, 16h45, 19h.30 e 22h)

• Cine Neumarkt 5
• Não se preocupe, nada vai dar certo - Dub (13h45, 16h20,

.

18h45 e 21h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Professora sem.classe - Leg (14h45, 17h, 19h40 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (14h, 16h30, 19h e 21h25)

• Cine Norte Shopping 2
·Professora sem classe - Leg (13h50, 16h1 O,
18h10 e 20h25)

• Cine Norte Shopping 3
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 151150)
• Lanterna Verde - Leg (1,8h30 e' 21 h)

• Cine Norte Shopping 4
• Super 8 - Dub (13h40)
• Melancolia - Leg (16h, 18h55 e 21 h45

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h25, 17h40 e 19h55)
• Super 8 - Dub (22h10)

• Cine Norte Shopping 6
• Onde está a felicidade? - Nac (14h50, 17h20 e 20h05)

• Cine Norte Shopping 7
• Harrj Potter e as relíquias da morte - Parte 2 -

'Dub (18h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (12h40)
• Capitão América: O primeiro vingador - Leg
(15h15e20h45) .

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h40)

Ex-casal é visto

junto no México
Charlie Sheen e BrookeMüller viajaram ao

México juntos. Mas, segundo ele, isso não
significa que o casal tenha se reconciliado.

Segundo consta, o ator decidiu levá-la
ao sul da fronteira no que ele descreveu
como "uma comemoração de aniversário
e porque Brooke está levando muito bem
sua reabilitação". Ela ficou 45 dias internada

para se livrar do álcool e das drogas.

Gabriel Braga Nunes
vai a Nova Iorque
Depois de viver o vilão Léo, na novela
Insensato Coração, que terminou na última
sexta-feira, o atorGabriel BragaNunes
pretende tirar férias para descansar das
gravações. E ele já até escolheu qual como
destino a cidade de Nova Iorque. Antes de
partir rumo aos Estados Unidos, porém,
arruma as malas e semuda do Rio de
Janeiro para São Paulo.

Letícia: ·marido
, ,..

e um prlnclpe
A atrizLetícia Spiller está mais do que
apãixonada.Admiradora número um do
marido, o diretor de fotografia Lucas Loureiro,
ela não consegue ver nenhumdefeito que a
tire do sério nele. "Ele é um príncipe", afirmou.
Letícia tem uma filha, Stella, de oito meses,
com Loureiro, Ex-paquita, ela guarda, em
casa, o chapéu usado na época em que era
assistente de palco deXuxa.

Cantor Bono Vox
sente palpitações
o vocalista do U2, Bono Vox, precisou
ser levado às pressas para hospital após
sentir palpitações. O astro teria passado
algumas horas em observação, mas
depois foi liberado. Porém, ummédico
teria alertado o músico para aproveitar o
tempo e relaxar. As dores começaram após
a última turnê. Atualmente, Bono está
curtindo férias de verão com a família.

.i'
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Mãe de Lu Gimenez
tem terceiro câncer
Vera Gimenez, a mãe da apresentadora
Luciana Gimenez, da RedeTV!, está com
câncer. A doença ataca a coluna da atriz.
Ela terá uma consultamédica na próxima
quarta - feira e, logo em seguida, deve
iniciar o tratamento de radioterapia. Aos
62 anos, esta é a terceira vez queVera
enfrenta o mal. Em 1994, teve câncer de
mama e, em 2004, na costela.

Deborah Secco com
saudade de Natalie
Mal terminou de gravar a novela Insensato

Coração, na qual viveu a fútil Natalie, a atriz
Deborah Secco já está sentindo saudade
da personagem. No último domingo, ela
desabafou com os seguidores do Twitter.
AmulherRoger Flores disse que está se
preparando para novos projetos. "Como a

vida não para, vou ensaiarmais uma vez
amor.Voltando a ser Lia!", comentou.

ÁRIES
Hoje, você estará captando melhor o desejo dos outros e isso
torna o momento muito propício para conseguir o que quer. A
vida amorosa conta com ótimas vibrações.

TOURO
Tudo o que você conseguir será através do seu esforço e

dedicação pessoal. Hoje, a sua generosidade vai marcar as

relações afetivas. Será importante unir o útil ao agradável.
.

GÊMEOS
Trabalho com o qual se identifica será especialmente
favorecido pelos astros. A comunicação vai exercer um papel
relevante sobre as relações, inclusive as afetivas.

CANCER
Trabalho que possa ser feito em casa ou por conta própria
terá ajuda especial das estrelas. Mantenha a discrição ao

zelar pela relação a dois. Não busque por atalhos.

LEAo
O sol traz boas chances de progresso financeiro e aguça
a percepção do valor das coisas. No campo afetivo, seja
convincente e tudo correrá bem.

VIRGEM
A vida profissional ganha uma nova alavancada. O sol volta a
brilhar em seu signo. Mantenha a discrição na área afetiva.
Coloque os planos em prática.

I: ....... ' ,1'1,: \L.l

LIBRA
Você terá tanta facilidade para aprender como para ensinar.
Bom astral para valorizar os pontos em comum entre você e

a pessoa amada. Mantenha-se na rotina.

ESCORPIAo
Medite sobre as coisas que dá valor e veja se há correções a
fazer. O sol aquece as relações de afeto e amizade, podendo
aperfeiçoar os vínculos. Controle os gastos.

SAGITÁRIO
Hoje, as relações pessoais estão em destaque. No trabalho, é
o momento ideal para exercer a liderança. O romance conta
com um astral de forte união e sintonia.

CAPRICÓRNIO
HOje, o trabalho de rotina vai absorver grande parte do
tempo. Há uma forte tendência a sacrificar a vida amorosa
neste peliodo. Seja mais autoconfiante.

AQUÁRIO
Boa fase para fazer uma reflexão na vida - isso vai permitir
uma tomada de decisões importante. Dê preferência a

atividades individuais. Busque o apoio de quem confia.

PEIXES
O convívio com gente mais velha e experiente conta com
altíssimas vibrações. Já a vida amorosa corre o risco de ficar
em segundo plano. Demonstre maturidade nas decisões.
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.23/8
Cinema: Um beijo roubado
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h, 17h e 20h

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

FOTOS DIVULGA O

• 24/8
Cinema: Avida dos outros ----'

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

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

.24/8
Palestra: Tendências e novidades em
tratamento estético
Onde: Centro Empresarial, em Jaraguá do Sul
Horário: 19h30

Quanto custa: não informado
Informações: (47) 3275-7026 ou pelo
e-mail consultor4@acijs.com.br

• 24 e 25/8
Concurso: Declamação
Onde: Centro Cultural da Scar,
em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 14h e 19h (quarta
feira) e após as 9h e 14h (quinta-feira)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 2106-8722

.26/8
Jantar: Dia dos Pais
Onde: Círculo Italiano, em Jaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: R$18 (adultos)
e R$ 10 (crianças)
Informações: (47) 3370-8636

.26/8
Concerto: Música no Cinema
Onde: Centro Cultural Scar, em
Iaraguá do Sul
Horário: 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477 e 2106-1012

.26/8
Festival: Guararnirim em Rock
com tributo ao Bananeira
Onde: Curupira Rock Club, em Guararnirim
Horário: 21h

Quanto custa: gratuito ---
Informações: (47) 3373-0247

.26/8
Show: Dois na gangorra, com
Ana Paula da Silva e Carlinhos Ribeiro
Onde: Ferrazza Café, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 21h
Quanto custa: não divulgado
Informações: (47)3371-6836

• 26, 27 e 28/8
Festa: Tilápia
Onde: Recanto daMata, Bairro Ponta
Comprida, emGuaramirim
Horário: a partir das 19h (dia 26), 9h (dia
27) e das 8h (dia 28)
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3373-0247

• 27/8
Ação social: Brincando no bairro
Onde: Salão da IgrejaCatólica
Santa Luzia, em Iaraguá do Sul
Horário: das 10h às 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7070

.• 27/8
Festival: edição estadual do
SesíMúsica
Onde: Grande Teatro da Scar,
em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito (ingressos
limitados)
Informações: (47) 3372-9442

.28/8
Show: Música na Praça com
Zamba eMari Rebelo
Onde: PraçaÂngelo Piazera,
em Jaraguá do Sul
Horário: às 17h

Quanto custa: gratuito
Informações: www.myspace.com/
marirebelo

.28/8
Desfile: aniversário de Guararnirim
Onde: no Centro, em Guaramirim
Horário:9h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3373-0247

.28/8
Cinema: Castelo Rá - Tim-Bum
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 17h e 20h

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

.29/8
Curso:Metacompetência
Onde: Centro Empresarial, em
Jaraguá do Sul

-,
.

Horário: das 19h às 22h

Quanto custa: R$ 225 (nucleados), R$ 248
(associados) 'e R$ 372 (público em geral)
Informações: (47) 3275-7028 ou e-mail
administrativoé'apeví.com.br

,

'� ;1

.* QUERDIVULG.IIB O
SEUEVENTO JlQUl?

* Então, junte t0c:la$ as
inlorma�õ�s a ..espéito e envie

umamensagem para
kelJy@oco,.,.eiodopovo�c:om.br.

Os e-mails devem ser

encaminhados, pelo menos,
uma semana antes do evento.
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Os avanços brasileiros em bioenergia
oBrasil épioneiro na pesquisa e
produção de biocombustíveis em
nívelmundial, e a produção de
etanol brasileiro (14,40/1OOlitros) é
muitomais vantajosa do ponto de
vista econômico e sustentável em

comparação, por exemplo, com a

produção de etanol de milho nos

Estados Unidos (39,47/100litros).
A viabilidade econômica está

principalmentepautada na
matéria-prima, a cana-de-açúcar,
uma vez quealém da produção do
próprio etanol, as usinas produzem

FOTOS DIVULGAÇÃO
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Biocombustíveis na aviação
628 milhões de toneladas de C02 foram as emissões da

aviação em 2010. Atualmente a aviação é responsável
pela emissão de -2% de C02 e de -3% de todos os tipos
de gases de efeito estufa (GEEs), podendo triplicar
esses números até 2050 se nenhuma ação for tomada.
Uma alternativa para redução nas emissões é o uso dos
bicombustíveis, que não requeremmudanças drásticas nos
aviões ou nos motores existentes. Entretanto o bioetanol
e biodiesel para automóveis não são compatíveis com as

demandas de bicombustível para aviação, requerendo
aplicação de tecnologia para aumento da capacidade
térmica na combustão.

A olimpíada
(verde) de
Londres

. o relatório oficial dos Jogos
Olímpicos de Londres fixa
meta de redução de emissões
de C02 em 100 mil toneladas
através da aquisição.de
materiais sustentáveis e

na construção dos locais
do evento. Segundo os

organizadores, este tende
a ser o primeiro evento

mundial "verdadeiramente
sustentável". Foram cinco os

temas principais da estratégia
ambiental dos Jogos de
2012: mudanças climáticas,
biodiversidade, resíduos,
inclusão e vida saudável.

energia apartirdo bagaço da cana
e são praticamenteauto-suficientes
em energia.Atualmente, o custo
deprodução do etanol brasileiro
émenordo que o de produção da
gasolina, entretanto, isto não se

reflete nas bombas de combustível.

o futuro
de Protocolo
de Kyoto
A conferência de Durban,
naÁfrica do Sul, (9/12/2011)
será a última oportunidade
de salvar o Protocolo de

Kyoto. Sem ele, desaparece
o único acordo climático
internacional em vigor.
Dentre os vários problemas,
um dos principais são os

EUA que nunca aceitaram
o protocolo internamente,
o que transfere toda
a responsabilidade
para a Europa, que lida
praticamente sozinha com o

ônus do aquecimento global
e, na atual crise econômica,
isso pesa aindamais. Outro
ponto de tensão são as

economias emergentes
(China, Índia e Brasil), não
contempladas por Kyoto.
Atualmente Japão, Canadá e

Austrália querem as mesmas

prerrogativas dos BruCS e

dos EUA: abandonar Kyoto
. e ter apenas compromissos
voluntários.

Indústria nacional pela
�edução de emissões de C02
77 empresas brasileiras anteciparam medidas nacionais

compulsórias para conter as emissões de gases de efeito estufa, e
apresentaram voluntariamente documento com seus inventários
na primeira quinzena de agosto. Segundo o documento, em 2010
foram emitidos 107 milhões de toneladas de C02, com base nas

operações destas empresas, o equivalente a 5% do total de gases
liberados no país em comparação a 2005. Uma das empresas que
compõe o relatório foi o grupo Danone, o qual informou que até
2012 pretende-reduzir suas emissões em 30%.

Seca nos EU� mantém

inllação de alimentos
A seca que tem castigado o sul dos EUA chega agora ao Meio

Oeste, atingindo grandes produtores de carne, algodão, grãos,
soja e milho. Isto significa mais pressão nos preços globais
de comida, mais inflação alimentar, boas perspectivas para a

exportação e um alto risco de desmatamento no Brasil para a

agricultura e pecuária extensiva. Na China, o alimento já é o

principal fator inflacionário e, no Brasil, o tema também tende
a pressionar a inflação, entretanto de forma mais moderada.

EUA lançam padrão
de emissões de C02
A medida, voltada aos meios de transporte pesados, tem
por objetivo aumentar a eficiência de consumo a fim de
diminuir emissões de gases do efeito estufa em 20% até 2018.
A ação norte-americana segue em sequência à criação de

regulamentação para emissões de C02 em automóveis de

passeio. O objetivo da administração Obama é mitigar em
20% asemissões de C02 de grandes veículos até 2018, através
de uso de tecnologias para se alcançar consumo médio de
-3,lSkmll de combustível, ao invés dos atuais -2,7Skm/l.

8$102
Este foi o valor do leilão de energia A-3 realiZado na

semana passada em São Paulo, que comercializou 1.543,8
megawatts (MW) médios de energia. Este novo valor.

representa um deságio de 26,560/0 em relação ao pretJo
teto anterior vigente ele R$ 139/MWh. Nenhuma Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) vendeu energia no leilão, que

representa valores de venda de energia para húcio de
entrega em 2014. As energias Eólica e Termelétricas
gás natural foram destaques. apresentando deságios

de 28.4% e 25,7%, respectivamente. todo,
44 eólicas comercializaram energia o leilão,
sendo que o menor preç oi 6,3
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PONTO DE VISTA

O A
SILEN I S

U�ndo neste jornal o artigo do senhor
talo Demarchi dos Santos, intitu

lado "0 grande mal do Brasil", do dia
19/8/2011, no qual relata seu desconfor
to em relação às coisas ruins que acon

tecem no cenário nacional, vou comen
tar alguns exemplos que poderiam ser

incorporados ao inconsciente coletivo
do nosso povo, indistintamente dire
cionado a aqueles que se encontram na

base da pirâmide social, assim como os

que ocupam o topo da mesma. Minha

argumentação está centrada no seguin
te interrogante: por que países como os

escandinavos, em geral, registram um

baixo índice de corrupção em relação a

outros, igualmente desenvolvidos? Será

por que as penas são muito severas para
esse tipo de desvio?

Nada disso, eles possuem uma le

gislação com penalidades absoluta
mente normais, comuns a vários ou

tros países.Mas adquiriram ao longo do
tempo, como resultado de políticas pú
blicas vigorosas, um desenvolvimento
cultural tal que toma a corrupção inad
míssível,como comportamento social.
Se um corrupto fosse descoberto, sua

I L

diferenças salariais abismais. Não existe

qualquer lei na Noruega que limite as

ganâncias. O interessante é que os em

presários daquele país não se importam
em ganharmenos que amédia dos em
presários dos países desenvolvidos, mas
se preocupamem transformar esse igua
litarismo num valor cultural. A constru

ção social da realidade desse país valo
riza a igualdade como uma forma de

prestigiar a conduta humana. Nas pro
ximidades de Oslo, os bangalôs que os

noruegueses usam nos fins de semana
são todos similares. Aqueles que ten

tam possuir um de qualidade superior
são criticados sem pudor. A ostentação
não faz parte do imaginário norueguês,
"sermuito rico é algo malvisto".

Nossa sociedade está acostuma

da a vigorizar o axioma dogmático do
raciocínio neoliberal: a vida só tem im

portância se conseguirmos maximizar
os lucros. Enquanto os valores cultu
rais dos países nórdicos são construí
dos através de processos educacionais
solidários, os nossos apenas se limitam
a legitimar a corrupção e as brutais de

sigualdades que nos afligem.

DO LEITOR

I
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/\ sonhada obra de urbanização e revitalização de Gua
rlramirim está prestes a sair do papel, a Câmara em vo

tação unânime autorizou o município a contrair emprés
timo no valor de R$ 4,5 milhões para execução das.obras
que darão um aspecto mais bonito e organizado ao centro
de nossa cidade. Todos são favoráveis à revitalização, mas
algumas declarações do prefeito municipal, de que o sis
tema de esgoto e a rede de escoamento das águas pluviais
não serão executados na urbanização passaram a preocu
par aAciag e alguns vereadores.

Nós não temos memória fraca, o presente nos ensinou

que a falta de planejamento emá execução de obras públicas
podem trazer prejuízos irreversíveis. Sinceramente eu não

consigo compreendera ideia de fazer o asfalto e depois a rede
de saneamento básico, como diria o Seu Iuca, meu avô, "tão
colocando o carro na frente dos bois".Alguém da administra

ção já calculou os danos que isso causará ao erário?
Lembrando ainda o TAC (Termo de Compromisso de

Ajuste de Conduta) firmado entre a Prefeitura e Ministério
Público baseado na lei federal11.455/07 que estabelece pra
zos aosmunicípios para conclusão das obras de Saneamento
Básico. As obras de urbanização e revitalização são de extre
ma importância para o desenvolvimento de Guaramirim,
nossa cidade cresce aceleradamente, mas este crescimento

precisa ser planejado de forma sustentável, precisamos de

garantias na qualidade e eficiência dos serviços que serão

realizados, afinal o dinheiro que será usado para pagar estes

empréstimos pertence a todos'nós cidadãos que trabalham e

contribuem com seus impostos.

Apontamento: 185890/2011 Sacado: EMERSON RODRIGO CANTOVICK
Endereço: ALIRIO SBARDElAT 142 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-680 Cre
dor: MECANICAVOIGTCAR IJ'DA ME Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
5246/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 202,00 - Data para pagamento:
06/08/2011 - Valor total a pagar R$244,61 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 202,00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Diogo Junckes, vereador do PR de Guaramirim

Apontamento: 186032/2011 Sacado: GllMAR DE OUVEIRA Endereço: RUA
IZIDIO CARlDS PEIXER 2500 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89270-000 Credor:
CHAVES MARTELINHO DEOURO -lIDA Portador: - Espécie: OS - N°Titulo:
000816-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Data para pagamen
to: 11/07/2011 - Valor total a pagar R$351,04 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 300,00 - Juros: R$ 3,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186035/2011 Sacado: GllMAR GLAIZ Endereço: RUAUNDA
HORNBURG KREU1ZFEill73 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-380 Credor:
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)SA Portador:
- Espécie: CBI - N° Titulo: 504902938 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
815,47 - Data para pagamento: 28/02/2011-Valor total a pagar R$913,99 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 815,47 - Juros: R$ 45,66 Emolumentos:
R$lO,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186098)2011 Sacado: JAlRTO CARlDS BEW Endereço: RUA
ALBERTO FAGUNDES LENZl486 - AGUAVERDE - laraguá do Sul-SC - CEP:
89254-460 Credor: VALDOCIR HAASME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
28278-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 553,00 - Data para pagamen
to: 07/08/2011 - Valor total a pagar R$604,48 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 553,00 - Juros: R$I,65 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 186048/2011 Sacado: MATIAS FERREIRADA SILVA Endereço:
RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 611 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89251-201 Credor: BERTA !MOVEIS LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Ti
tulo: 045 SEGURO - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 170,00 - Data para
pagamento: 10/08/2011 - Valor total a pagar R$212,55 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 170,00 - Juros: R$ 0,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontainento: 185867/2011 Sacado: NADrn NUNES PRESTES Endereço:
RUA NEURA MAR! PRESTIN1556 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89267-120 Cre
dor:VANDETCOMERCIODEPRODUTOSDEUMPEZAITDA-ME Portador:
- Espécie:DMI - N°Titulo: 9710 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$3.836,10
- Data para pagamento: 06/08/2011 - Valor total a pagar R$3.896,63 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 3.836,10 - Juros: R$ 7,67Emolumentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

família e seu grupo tornariam a sua

vida complicada, excluindo-o do meio
social. A cultura dessas sociedades não

legitima a corrupção. Os códigos de éti
ca aplicados nas políticas públicas, nas
empresas �e_ nas relações comerciais e

financeiras, cumprem um papel im
portante na construção desse tipo de
valores, extensivos a toda a sociedade
sem restrições.

No entanto, essa configuração é re

sultado daquilo conhecido como o ca

pital social silencioso, que é o alto nível
de equidade, que caracteriza os países
nórdicos como aqueles que possuem
o coeficiente Gini, de desigualdade na

distribuição de renda, mais baixo do pla
neta. São poucos os que percebem que
o alto grau ou não de corrupção está di
retamente relacionado a tal fenômeno.
Como isso pode ser entendido?

Na Noruega, por exemplo, a relação
existente entre o que ganha um em

presário do setor privado e seus fun
cionários é de três para rnp.. Nos países
latino-americanos, a distância entre os

10% mais ricos e os 10% mais pobres é
de cinquenta para um. Isso redunda em

Apontamento: 186027/2011 Sacado: PERSIO MlSFELD AVANSO Endereço:
RUA 13 DEMAIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: ANTONIO CARlDS
MESQUl'IA Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 904274-1 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 870,00 - Data para pagamento: 02/07/2011 - Valor total
a pagar R$935,62 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 870,00 - Juros: R$
12,76Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 20,31

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBliCAFEDERATIVADOBRASIL- ESTADO DE SANTACATARINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá doSul- Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião - AvenidaMarechal Deodoro daFonseca nO 1589 - Telefone: (47) 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09h às 18h

EDnALDE IDnITMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas
da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de titulas
apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três)
dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judi
cial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do
prazo legal.FlCAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 186031/2011 Sacado: ANDERSON PAUL Endereço: ES'fRADA
RIBEIRAO RODRIGUES 48 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO
MAZZI Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: OI/OI - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 2.200,00 - Data para pagamento: 10/04/2011 - Valor total a pagar
R$2368,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.200,00 - Juros: R$ 93,13
Emolumentos:R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 42,42

Apontamento: 185954/2011 Sacado: ANTONIO KLEIN Endereço: RUA JO
AQUIM FRANCISCO DE PAULA 4177 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-712
Credor: COMERCIO DEACOS JARAGUA lIDA EPP Portador: - Espécie: DMl
- N°Titulo: 8826/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$168,47 - Data para
pagamento:.1O/08/2011 - Valor total a pagar R$217,06 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 168,47 - Juros: R$ 0,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 185951/2011 Sacado: BRUNA CRISTINA GROSSKIAGS Ende
reço: RUA JOSETHEODORO RIBErnO lll8 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89257-
001 Credor: ALESSANDRA DE CARL! Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
1005/01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 485,89 - Data para pagamento:
08/08/2011 - Valor total a pagar R$534,56 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 485,89 - Juros: R$ 1,13 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 186124/2011 Sacado: CARWSALBERTO FONTI\NA Endereço:
CHRISTINA ENRlCONI MARCATO 44 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89253-423
Credor: MECANICAVOlGTCAR ITDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titu
lo: 5145/5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 356,00 - Data para pagamen
to: 08/08/2011 - Valor total a pagar R$403,73 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 356,00 - Juros: R$ 0,94 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186065/2011 Sacado:DCOLNEIRAFILHOME Endereço: RUA
ROBERTOmMANN 840 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: ENGE
TEC E KLEIN EMPREENDIMENTOS !MOBILT Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: S000000516 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.250,00 - Data para
pagamento: 07/08/2011-Valor total a pagar R$1.300,54 Descrição dos valores:
Valordo titulo: R$ 1.250,00 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 185864/2011 Sacado: DEMARCHI VIDROS TEMPERADOS

IJ'DA ME Endereço: RUA JORGE CZERNIEWICZ, 940 - FUNDOS - CZER
NIEWICZ - Iaraguá do Sul-SC - CEI': 89255-000 Credor: MAURIGLASS IND E
COMDEVIDROS IJ'DA Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 19086.- 1-Motivo:
falttde pagamentoValor: R$ 236,58 - Data para pagamento: 03/08/2011- Va
lor total a pagar R$284,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 236,58 -

Juros: R$ 0,70 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 185911/2011 Sacado: DICKSON SOARES GOMES Endereço: R
OSVALDOGlATZ 40APTO 304'9644 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Cre
dor: BVFINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131032280
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.478,43 - Datá para pagamento:
04/05/2010 - Valor total a pagar R$L745,24 Descrição dos valores: Valor do ti
tulo: R$ 1.478,43 - Juros: R$ 229,15 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 185787/2011 Sacado: DIFAC COMERCIO DE FERRAMENTAS
Endereço: RUADONAANTONIA 441 APTO 01- JARAGUÂDO SUL-SC - CEI':
89252-210 Credor: D'CORT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 334/1 - Motivo: falta de pagamen
to Valor: R$ 852,00 - Data para pagamento: 05/08/2011 - Valor total a pagar
R$900,77 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 852,00 - Juros: R$ 1,98
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 186206/2011 Sacado: DlVIPEL FORROS E DMSORIAS ITADA
ME Endereço: RUA JOAO JANUARIOAYROSO 2193 SALA 1- Iaraguá do Sul-SC
- CEP: 89253-100 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: PE
DROBERKENBROCKMARCENEIROEspécie:DMI - N°Titulo: 000.071.4 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 754,37 - Data para pagamento: 10/08/2011
- Valor total a pagarR$802,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 754,37 -

Juros: R$ 1,76 Emolwnentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186033/2011 Sacado: EDER DE JESUS FERRErnA Endereço:
RUATOBIAS FORIlN 39 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-592 Credor: BANCO
FICSA SA Portador: - Espécie: CBI- N°Titulo: 998179727-8 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 4.575,41 - Data para pagamento: 29/03/2010 - Valor total
a pagar R$5.391,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 4.575,41 - Juros:
R$ 768,66 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 185913/2011 Sacado: EUZANDROAVELINO Endereço: RGUI
LHERME GIESES 100 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89261-536Credor: BVFINAN
CEIRA S/A CH Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 251017065 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 2.146,50 - Data para pagamento: 28/02/2011 - Valor
total a pagar R$2.318,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.146,50 -Ju
ros: R$118,05 Emolumentos: R$lO,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 21,81

Apontamento: 185935/2011 Sacado: ROSELEI TEREZINHA ABREU Endere
ço: PE ALBERTO R JACOBS 217 ex 01 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000
Credor: INFOXRECUPERADORA E COM DE PARACHO Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 52 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l.380,OO - Data para
pagamento: 05/08/2011-Valor total a pagarR$l.431,39 Descrição dos valores:
Valor do título: R$l.380,OO - Juros: R$ 4,60 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186182/2011 Sacado: SERRANAENGENHARIA LIDA Endere
ço: RUAVITOR ROZEMBERG 436 - JARAGUÂ DO SUL-SC - CEP: 89256-000
Credor: FAlDR ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL IJ'DA Portador:
ORGANIZH. GORGES L Espécie: DMI - N° Titulo: 4131/U - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 400,00 - Data para pagamento: 10/08/2011-Valor total
a pagar R$451,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 400,00 - Juros: R$
0,93 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 186024/2011 Sacado: VERA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA
Endereço: RUASALVADOR DACUNHA 226 - GTJARAMIRIM-SC - CEP: 89270-
000 Credor: PANAl\.1ERlCANOARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Portador:
- Espécie: NP - N° Titulo: 38305995 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
3.365,66 - Data para pagamento: 20/11/2009 - Valor total a pagar R$4.131,69
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 3.365,66 - Juros: R$ 710,15 Emolu
mentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência:
R$23,33

Apontamento: 186034/2011 Sacado: VILMAR BORCHARDT Endereço: RUA
LEOPOLDOMULLER 221- Iaraguã do Sul-SC - CEP: - Credor: FERRARI FO
MENTO MERCANTIL IJ'DA Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 13/48 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 932,00 - Data para pagamento: 15/12/2010
- Valor total a pagarR$l.060,35 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 932,00
- Juros: R$ 75,49 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu-
ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Certifico, que este Edital de Intimação deProtesto foi publicado no jornal "Cor
reio do Povo", na data de 23/08/2011. Iaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 201L

Manoel Gustavo Griesbach
Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Espera pode
estar perto
determinar
Mutirão de cirurgias eletivas prometê
atender 22,6 mil pacientes em todo o

Estado até dezembro do ano que vem

JARAGUÁ DO SUL
.......... ,,, .

LORENA TRINDADE

Próximo de completar um

mês, o anúncio do mutirão
de cirurgias eletivas feito pelo
governador Raimundo Colombo
tem muito -que avançar. Alguns
municípios ainda não deram iní
cio aos procedimentos e outros

estão no campo das definições.
Este é o caso de Jaraguá do Sul.
De acordo com o gerent� regio
nal de saúde, Sérgio Luiz Pache

co, os hospitais São José e Jara
guá, cotados para a realização
das cirurgias, devem confirmar
a participação no programa até

quarta - feira, 24 de agosto.
E, não é só a resposta dos

hospitais que está atravancan

do o mutirão em Jaraguá. A SDR

/

(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) também aguarda o le
vantamento da fila de espera no

município e nas outras cidades
do Vale do Itapocu, já que os

dois hospitais deverão atender
os pacientes de toda a região.
O número inicial de operações
é de 850, mas, segundo Pache
co, pode se alterar, para mais ou
menos, conforme as

. cirurgias
forem realizadas. Os pacientes
que aguardam há algum tempo,
terão de esperar mais um pou
co, pois a data para o início das

operações ainda não foi defini
da. Também não se sabe como

será a ordem de chamada, mas
o mais certo é de que seja por
tempo de espera.

O hospital Iaraguá vem re

alizando um mutirão de cirur

gias desde o mês de março em

convênio com o município. Ie
ferson Gomes, diretor da unida
de, afirma que a instituição vai
aderir ao convênio do Estado.
"Já firmamos compromisso com

o Estado. Devemos realizar 400

procediinentos cirúrgicos até o

fim de 2011 ", destaca o diretor.
Para oficializar o acordo, falta
ao hospital entregar uni relató
rio detalhando a quantidade das

cirurgias de cada especialidade.
"Queremos estar com isso pron
to até amanhã ou quinta-feira",
afirma Jeferson. Ele ressalta que
se as 400 operações previstas fo
rem realizadas, somadas às 350

(resultado do mutirão em parce
ria com o município), o Iaraguá
terá feito, até o fim de 2011, cer
ca de 700 procedimentos, o que
para ele é um "belo avanço". O

paciente não precisará arcar com
nenhuma despesa, o SUS pagará
dos exames à cirurgia. No hos

pital Jaraguá serão agendados
procedimentos gerais (incluindo
vasculares), de otorrino e oftal-

mologia.
'

Já o diretor do hospital São
José, Maurício Souto Maior, dis
se que não vai se manifestar en
quanto estiver negociando com

aSDR.

MARCELE GOUCHE

'.

Hospital Jaraguá vem realiarido�emmutirão desde� deste ano
,

. I
1

Audiência pública discute'
situação da saúde em Jaraguá
A audiência pública para

analisar a situação da saúde no

município ainda não tem data

para ocorrer. A vereadora Natá
lia Petry (PSB) é a proponente
da audiência. Ela salienta que
o objetivo do encontro é buscar

soluções para a falta de médicos
em Jaraguá. "Queremos trazer a

comunidade e esclarecer. Muitas

vezes, eles não sabem o porquê
da falta 'de médicos", afirma. Se-

gundo ela, um dos grandes pro
blemas, de acordo com os pro
fissionais, é o baixo salário pago
para a categoria. Atualmente, o

profissional de medicina recebe
"

R$ 6,3mil por 40 horas semanais.
Rogério Luiz da Silva, presidente
daAssociação Médica de Jaraguá
do Sul, comenta que ainda não
foi convidado para a audiência e

ressalta a importância de se defi
nir um piso para a categoria.

Na construção da história de
II •

I I
não podemos deixar de parabenizar

• • •

os pnncrpo IS personagens:
,"��I'

Entre no portal www.cmg.sc.gov.br.
acompanhe a atuação dos vereadores
e mande sua opinião. Sua participação

é muito importante para nós.

•

Parabéns, �

guol'ornn·ens·es'l'

pe'os6�n9�do mUOIClpIO.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PISTA DE ATLETISMO

Ainda sem respostas definitivas
Relatório aponta
indícios de

irregularidades,
mas a falta de
documentos Ievanta
novas questões

JARAGUÁ DO SUL

PEDRO LEAL

/\ pós quatromeses de investiga
Ilções, o relatório da sindicância
interna da Prefeitura a respeito
das irregularidades nas obras da

pista de atletismo finalmente está

pronto, porém, levantando mais

perguntas. Entregue à prefeita Ce
cília Konell na semana passada, o
documento aponta uma série de

irregularidades na execução e nos

pagamentos dos serviços.
Segundo o procurador jurídico

domunicípio, Mário Sérgio Peixer,
o relatório será encaminhado ao

Ministério Público Federal e Esta
dual, e para osTribunais de Contas
da União e do Estado. "Ainda não
houve uma conclusão definitiva

porque temos vários documentos
faltando", ressaltou. A obra. teve
um investimento de cerca de R$
1,7 milhão, mas a documentação
encontrada lista apenas cerca de
R$ 860mil gastos.

Presidente da FME (Funda
ção Municipal de Esportes) à

época da construção da pista, o

vereador Jean Leutprecht (PC do
B) reclama das investigações e do

"sumiço" dos documentos. "Em
2009 emitiram um parecer jurídico
declarando que as obras estavam

regulares, agora apontam proble
mas e os documentos somem",
critica. De acordo com o vereador,
a responsabilidade pelas obras
não era da FME, mas sim da Se
cretaria de Obras.

"A responsável pelos pagamen
tos era a FME, e emprestamos um
engenheiro para a fiscalização",
afirma o ex-secretário de obras
do governo de Moacir Bertoldi,
Alberto Marcatto. Ele ressalta que
as irregularidades na realização do
trabalho' devem ser imputadas à

empresa licitada. i'A fundação foi

responsável por todas as autoriza

ções e ordens de serviço, não nós",
afirma, contradizendo Jean.

Mário Sérgio Peixer,
procurador Jurídico

EDUARDO MONTECINO

. R$ 1,7milhão foi investido em obra cercada de problemas e ainda sem uso

Ações aguardam respostas
doMinistério Público

I

. Apesar das súplicas dos atletas
jaraguaenses, ainda falta muito
antes que haja uma decisão de
finitiva do que será feito com a

.

pista de atletismo. "Não temos

um local onde treinar e pedimos
para que o poder público dê
continuidade à obra", declarou
o técnico em atletismo Donizeti

Gonçalves - que integrou o qua
dro da Fundação Municipal de Es

portes até o começo de 2009.
Ele explica que atualmente

a prática do atletismo depen
de de favores do clube Atlético

Baependi, que não tem espaço
para todas as modalidades. "Não

-

temos onde praticar arremesso,
por exemplo". Gonçalves pede
que a Prefeitura não permita_
que o município continue sem

um espaço dedicado a este fim .

"Além do esporte, não podemos
deixar que tudo que foi investido

seja jogado fora", concluiu.
.

Mas, segundo o secretário
de Administração, Ivo Konell,
antes de fazer qualquer coisa o

poder público precisa esperar
a ação do governo federal. "Te
mos desvio de fundos federais

.

neste caso, e não temos como

fazer nada antes que o Tribunal
de Contas da União dê um pa-

recer", explica. Para ele, a pista
"se tornou um desperdício de

quase R$ 2 milhões".

Material

Alberto Marcatto, o secretá
rio de Obras na época da cons

trução da pista, pede uma outra
ação. "O Ministério Público pre
cisa investigar o material usado",
afirma. A borracha foi proposta
pelo Ministério dos Esportes e

utilizada em vários municípios.
"Temos que ver se ela deu pro
blemas só aqui, ou em outros

locais também", ressalta.

EDUARDO MONTECINO

""

Caso agora está na esfera federal e

ações devem esperar, diz Ivo llonell
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ESTADUAL

[uventus pode ter
mudanças �o time
Para a segunda rodada, contra o

Camboriú, o treinador Nino poderá
ter o atacante Roberto à disposição

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

ALEXANDRE PERGER

Depois do empate contra o

Atlético de Tubarão na tarde
de domingo, os jogadores do lu
ventus ganharam folga ontem e se

reapresentam na manhã de hoje,
para voltar aos treinamentos. O
placar de O a O frustrou os torce

dores que foram ao João Marcatto.
Das arquibancadas vinham gritos
pedindo raça e vontade dos atle
tas. O público e a renda do jogo
ainda não foram divulgados pela
Federação Catarinense de FuteboL

Para o treinador Nino, "o time
não existiu no primeiro tempo,

se encolheu". Já no segundo tem
po, o Moleque Travesso reagiu,
mas criou poucas oportunida-,
des. "Melhoramos e dominamos
a segunda etapa, tivemos duas

chances", comentou o técnico. A

solução, segundo ele, pode ser a

entrada do atacante Roberto na

equipe, que seria o jogador de
área que falta ao elenco tricolor.
Mas o jogador ainda aguarda a
regularização dos documentos

junto à Federação Catarinense

de FuteboL Nino afirmá que fará

alguns treinamentos durante a

semana para avaliar a equipe e

analisar a possibilidade de pro
mover algumas mudanças.

Outros jogos
Pelos outros jogos da primei

ra rodada da Divisão Especial,
o Guarani de Palhoça venceu o

Caxias por 3 a O, em Palhoça. Em
União daVitória, o Porto derrotou
o Camboriú também por a 3 a O,
mesmo placar de Joaçaba eAtlético

de Ibirama, que venceu porWO, já
que o time adversário não apresen
tou o laudo do estádio' e perdeu o

mando de campo. Jogando em Im

bituba, o Hercilio Luz, que também
perdeu o mando de campo, venceu
oXVde Outubro por 2 a 1.

A próxima rodada está marca
da para domingo que vem, quan
do o Juventus vai a Camboriú en

frentar os donos da casa, às 15h30.
No João Marcatto, o Moleque volta
a jogar no dia 31 deste mês, uma
quarta - feira, contra o Atlético de

Ibirama, às 20h30.

Equipe jaraguaense teve um começo ruim e reagiu apenas no segundo tempo

ADJ conquista título internacional emBlumenau
Não demorou para o futsal

jaraguaense conquistar seu pri
meiro título nesta nova fase. No
último fim de semana, a equipe
da ADI foi a Blumenau e levan
tou a taça do lo Torneio Interna
cional de Futsal Adulto Masculi
no. A competição reuniu quatro
equipes e foi disputada em um

quadrangular em que todos os

times se enfrentaram.
Os jaraguaenses venceram o

primeiro jogo contra AD Hering
por 5 a 3 Depois, empataram
com o Fisiomedia Mancar, da

Espanha, em 4 a 4 e encerra
ram a participação com outra

vitória.dessa vez sobre Concór

dia, por 5 a 3. A ADJ terminou
, a competição,cora sete pontos,

seguido do time espanhol, que
somou cinco pontos.

O próximo compromisso da

equipe de Jaraguá pelo Estadu-
al está marcado para o dia 3 de

setembro, contra Fexponace/
Moitas/Avaí, em Ituporanga.
Em casa, o próximo confronto ,

será no dia 6 de setembro contra
IACC/Águia Seguros/Unimed.

MARCELE GOUCHE

Néki perde jogando em casa e se afasta

ainda mais da liderança da Primeirona

João Pessoa vencemais uma
e permanece na liderança

JOGUIHHOS,
Jaraguá'leva

• •

primeiro ouro
Mais uma rodada da Copa A delegação de Iaraguá do Sul
Interbairros aconteceu no que estáparticipando da 240
último fim de semana. O edição dosJoguinhosAbertos
ÁguaVerde venceu oVieiras de Santa Catarina já tem o que
por 4 a 2 e se classificou. O comemorar. O atletaCarlos
time do Três Rios do Norte Marques ganhou amedalha de
passou para a s�,gunda fase II oure no salto c(JUlvara, com
ao empatar com o Estrada amarca de 3,56metros. Em
Nova em 2 a 2. Já a equipe 2008, ele já havia conquistado
do Jara�á�4 foi goleada I?pr o J:l�eiro IlugW.Q�Olesc
'3 aO"peloTifaNIàrtins, ma�,"

!
'

1 (9�píadasEscola:resaê:'�àl1ta,"
ainda assim se classificou. Catarina) saltando 3,01metros,
Pelo jogo de ida, Santo Asjaraguaenses aindavenceram
Antô�io v� ceuo .BÇ!Xfa g,.',U".et,e . d�.'I,bo
,,'ru"·o",:"o'llial,.""p'" 'a'�' o''. II,

' ,

!VI ' �'tnes minin

A rodada do fim de semana

da Primeirona deixou o invicto
João Pessoa mais líder do que
nunca. O Vovô, como é conhe

cido, foi a Schroeder e venceu o

Néki por 3 a 2, se isolando ainda
mais na ponta da tabela. Já os

schroedenses permanecem na

quarta colocação.
O Vitória, campeão do ano

passado, deu início a uma pos
sível reação ao-vencer o JJ Bor
dados por 3 a 2, fora de casa, no

Estádio Guilherme Tribess. Com
o resultado, a equipe pulou para

INTERBAIRROS

Briga ainda
está acirrada

a quinta colocação e empurrou o

JJ para a penúltima posição.
No clássico entre Cruz de

Malta e Flamengo, o time rubro

negro levou a melhor, batendo o

rival por 2 a 1 e assumindo a vi

ce-liderança com 10 pontos e ne

nhuma derrota. Os cruzmaltinos

permanecem na terceira coloca

ção, com oito pontos e apenas
uma derrota.

O artilheiro da competição é

Wagner, do João Pessoa, com cin
co gols, seguido de Pinheiro, Léka
e Garuva, coa: quatro gols cada.
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MARACANÃ

Greve termina e obras continuam
Depois de cinco dias de paralisação,
os operários voltaram ao trabalho no Rio

AGÊNCIA FOLRAPRESS

os operários que trabalham
no estádio do Maracanã, na

zona norte do Rio, entraram em

acordo com o consórcio "Mara
canã 2014", que é responsável
pela obra, e encerraram ontem

a greve que durou cinco dias.

Segundo representantes do con

sórcio, os trabalhadores voltaram
as atividades nesta manhã, após
assembleia.

O acordo foi negociado com

o Sitraicp (Sindicato dos Traba
lhadores das Indústrias de Cons

trução Pesada do Rio de Janeiro)
ontem e mostra a disposição do
consórcio em negociar com o

sindicato, mesmo estando em vi

gência convenção coletiva apro
vada com essa mesma entidade
em abril passado e válida até ja
neiro de 2012.

Na semana passada, repre
sentantes do Sitraicp, as emprei
teiras Delta, Odebrecht e Andra-

de Gutierrez chegaram a pedir
para o Tribunal Regional do Tra
balho da 1 a Região mediar a ne

gociação com os operários.
Os trabalhadores reivindi

cavam melhores condições de
trabalho no canteiro, plano de
saúde e aumento salarial para al

gumas categorias.
.

Segundo o consórcio, foi

aprovado plano de saúde para os

operários e para a família a partir
de Iode setembro, além do au

mento de 9,2% na cesta básica,
passando de R$ 100 para R$ ISO,
e abono dos dias sem trabalho.
Além disso, os salário serão pa
gos a cada 15 dias.

A paralisação começou no

dia 17 deste mês, depóis que um
operário se feriu durante o traba
lho, quando foi cortar um barril
com uma solda e o equipamento
explodiu. As obras no estádio vão
custar quase R$ 1 bilhão e devem
ser concluídas até o final de 2012, .

antes da Copa das Confedera
ções, que será realizada em 2013.

DnlULGAÇÃO/ANDRÉBORGES

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRiE A

Movimentação nomaior estádio domundovoltou ao nonnal ontem pelamanhã

DnlULGAÇÃO

Equipe do Palestra Itália quer voltar a conquistar títulos importantes

Palmeiras lança camisahomenageando o passado
O Palmeiras deve ter uma

novidade para apresentar para a

torcida no duelo contra o Vasco,
na próxima quinta-feira, no Ca
nindé, no jogo de volta da segun
da fase da Copa Sul-Americana.
O time vai estrear uma nova ca

misa que lembra uniforme de
1993, quando o clube encerrou

um jejum de 17 anos sem gran
des conquistas.

A camisa é verde com listras

verticais brancas e será utiliza
da como terceiro uniforme nesta

temporada. O modelo é muito

parecido com o uniforme que o

clube usou entre 1992 e 1996. Na

época, a equipe contava com o

modelo de cogestão. com a ita
liana Parmalat, que formou uma
equipe vitoriosa.

"Essa camisa nos traz boas

lembranças. Ela nos lembra de
uma fase em que o Palmeiras foi

soberano e conquistou o bicam

peonato paulista e brasileiro",
disse o presidente do Palmeiras,

.

Arnaldo Tirone.
.

Entre os principais títulos,
estão o tri Paulista (1993, 1994 e

1996), bi Brasileiro (1993 e 1994)
e a conquista da Taça Liberta
dores (1999). O clube, inclusive,
planeja o lançamento de filmes
sobre o Paulista-1993 e a Liberta
dores-1999.

CLASSIFICAÇÃO 18" RODADA - 20/8
Cruzeiro 1 x O Ceará
Botafogo 3 x 1 Atlético-MG
Corinthians O x 2 Figueirense

18aRODADA-2l;8
Internacional 2 x 2 Flamengo
Avaí O x O Coritiba
São Paulo 1 x 1 Palmeiras
Atlético-GO 1 x O Grêmio
Atlético-PR 2 x 2 América-MG
Vasco 1 x 1 Fluminense
Bahia 1 x 2 Santos

19" RODADA - 27/8
18h - Coritiba x Atlético-PR

. . 18h - América-MG x Atlético-GO
,

,

'

18h - Fluminense x Botafogo

19" RODADA - 28/8
16h - Palmeiras x Corinthians
16h - Santos x São Paulo
16h - Flamengo x Vasco
16h - Grêmio x Internacional
16h - Ceará x Bahia
18h - Atlético-MG x Cruzeiro
18h - Rgueirense x Avaí

13° Ceará
14° Bahia
15° Santos
16° Grêmio

T 17° Atlético-PR

T 18° Atlético-MG

2211864
20 i 18 4 8 6 121 i 24 i -3 '37
18 i 161 5 3 8 120! 26 i -6 38

18 l17i 4 ,6 7 i 16 22 i -6 35

17 I H�.4 ,59! 19 27 : -8 31

15 : 18 4 3 11! 23 36 ' -13 28

14 '18 3 i 5 10 i 18 38 ; -2026
13 i 1� 2 i 7 9 121 35 ! -1424

!m��jJjimç§:r�l���ª��j
ClassifiCados Copa Sul-Americana
T Rebaixados para Série B

T 19° Avaí

T 20° América-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B·

$.
CLASSIFICAÇÃO 18"RODADA-19/8l;..n ,

.-=:t ABC 1 x 1 Ponte Preta
'. li Coi. Times P J iV E :0 GP GC ,SG'A Náutico 3 x 1 Boa
".

..Â. 1° Portuguesa 37 lS 114 3 38 16,22 69 lcasa 4 x 2 Goiás

..Â. 2° Ponte Preta 34 18 104 ,4 32: 19 ! 13 63 Duque de Caxias O x O Portuguesa
18916;3

.

!

..Â. 3 Náutico 33 21! 15 16 61 18"RODADA-20/8I ! i

..Â. 4° Paraná Clube28 18 8 i 4 ! 6 :24 20: 4 : 52 ASA 2 x 1 Bragantino! . ;

5° Americana· 27 18 8 : 3 �i 7 22.25 -3 50 São Caetano 2 x 2 Vitória
,

Guarani 1 x 2 Salgueiro6° ASA 27 18 8 3 '7 25 29 -4 50
Grêmio Barueri O x O Criciúma

7" Criciúma 27 H� 716 5 15 16 -1 50 Paraná Clube 1 x 2 Sport
8° Sport , 26 18 7 i 5 6 26 23 3 48 Vila Nova-CO 1 x 3 Americana

9° Goiás 25 18,8!19 27 30 -3 46 19" RODADA - 23/8
100ABC 25 18 5 '10i 3 26 22: 4 46 20h30 - Sport x Vila Nova-GO

11° Vitória 24 18 7 3 :8 24 24; O 44 20h30 - Goiás x Guarani

12° Icasa 24 18 6 6 ;6 26 25 i 1 44
19" RODADA - 26/08/2011

! i 20h30 - Americana x ABC
13° Vila Nova-GO 23 18 6 5 i7 17 16 i 1 43 20h30 - Criciúma x São Caetano
14° Boa 23 la 6 5 :7 17 1710 43 20h30 - Boa x Duque de Caxias

,

15° Grêmio Barueri 23 18 6 i5 7 18 21 -3 43 19· RODADA - 27/8i

16° Bragantino 21 18 6 3 9 '27 32 -5 39 16h - Salgueiro x Grêmio Barueri

T 17° Guarani 20 la 5 5 8 23 23 O 37 16h20 - Portuguesa x lcasa

16h20 - Ponte Preta x Náutico
T 18° São Caetano 20 la 4 8 6 24 28 -4 37 16h20 - Bragantino x Paraná
T 19° Salgueiro 16 18 4i4 10 19 29 -1030 16h20 - Vitória x ASA

T 20° Duque de Caxias 9 18 1 6 11 16 37 -2117 TRebaixados para Série C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1hfl.I{!S SEG'Ultllll'CA.:I

Protesto deverá
interditar rodovia
Moradores estão assustados com os

altos índices de assaltos no município

impotente, fiz de tudo e não fui ou

vido", lamenta.
Na madrugada deo último sá

bado, pelo menos oitos homens

explodiram o caixa eletrônico do

Bradesco, localizado a uma qua
dra do destacamento da PM. O

grupo atacou o prédio e disparou
28 tiros com armamento pesado.
Havia três policiais de plantão,
mas nenhum ficou ferido.

. O valor levado ainda não foi

contabilizado, uma vez que al

gumas notas foram queimadas e

rasgadas por conta da explosão.
A quadrilha estudou cada passo e

chegou a despistar a PM. Na hora
do arrombamento, a viatura verifi
cou uma ocorrência em um lugar
afastado, mas tudo não passou de
um trote. Eles também monitora

vam a ação dos policiais, com um

rádio na frequência da PM.

MASSARANDUBA tamos cansados de pedirmais poli
ciamento à Secretaria de Segurança
Pública e ao Comando Geral da

PM, mas até agora não temos nada.

Queremos pararo trânsito e chamar
a atenção das autoridades para o

problema na cidade", enfatiza.
O prefeito também apoia o mo

vimento e traz namemória as datas
das vezes que pediu uma atenção
à segurança pública do municí

pio. No dia 13 do mês passado, ele
esteve com o secretário estadual
da Segurança, César Grubba, para
solicitar mais policiais. Na semana

retrasada, expôs toda a situação ao

comando do 14° Batalhão daPolícia

Militar, em Jaraguá do Sul. "Me sinto

CAROLINA CARRADORE

/\ explosão em um caixa eletrô

.l\.nico, seguida de tiros contra

a Polícia Militar no fim de sema

na em Massaranduba, deixaram
moradores em um clima de in

segurança ainda maior. Só este

ano, foram dez roubos na cidade.
Até a próxima semana, o pre

sidente da Câmara de Vereadores,
José Ronchi, juntamente com em

presários, e com o apoio do prefeito,
Mário Fernando Reinke, deve reall- ,

zarummanifesto na rodoviaSC-474
como forma de protesto contra o

elevado índice de violência. "Já es-

DNULGAÇÃO/PC

Rotas de fuga facilitam
a ação dos bandidos

Localizada a 30 quilômetros
de Jaraguá do Sul, Massaran
duba reúne três mil habitantes,
mas está longe de ser conside
rada uma cidade pacata. Em

2010, contabilizou 12 assaltos.
De janeiro a agosto deste ano, já
são dez ocorrências deste tipo.
A delegacia atua em horário de

expediente e é fechada no fim de
semana. O destacamento conta

com 11 policiais e três trabalham
na escala de plantão. Para o co

mandante da PM de Guarami

rim, major Jofrey Santos Silva,
o acesso fácil à cidade também
torna Massaranduba mais atrati
va aos criminosos. A rota de fuga
pode ser feita pelo acesso a Gua

ramirim, Blumenau, São João do

Itaperiú, Luis Alves e BarraVelha.
O major garante que medidas

de emergência serão tomadas em
Massaranduba. Entre elas está a

instalação nos próximos dias de
cinco câmeras externas de se

gurança, adquiridas em parceria
com a Prefeitura. Outra medida é
colocar um policial no comando
do destacamento. O profissional
deve assumir o posto ainda este

mês. Jofrey também quer definir
uma guarnição complementar,
formada por homens do PPT

(Pelotão de Patrulhamento Táti-

co) de Jaraguá do Sul. "Essa guar
nição teria horário específico
para atuar na cidade e reforçar
a segurança", enfatiza. O núme
ro de policiais também deve au
mentar após a chegada de dez
soldados. ao 14° BPM, prevista
para outubro.

Adolescente

foragido
O adolescente de 17 anos que

manteve refém por três horas pro
prietários da lotérica Kasmirski, em
junho deste ano, está foragido do CIP
de Joinville. No dia assalto, o jovem
se entregou à Polícia após três ho
ras de negociações, tempo em que
manteve a proprietária do estabe
lecimento na mira do revólver. O

comparsa que participou do assal
to segue foragido.

Aulas suspensasmais uma vez
A confirmação de mais um

caso de meningite na Escola de

Educação Básica São Pedro, em
Guaramirim, foi o motivo para

.

que as aulas fossem suspensas
na noite de ontem e durante
todo o dia de hoje. O ritmo volta
ao normal amanhã. Hoje à noite
haverá reunião com os pais. Esse
é quarto caso de meningite regis
trado no colégio. .

Há cerca de uma semana, uma
menina de 10 anos, estudante da
3a série do período vespertino, deu
entrada no hospital com suspeitas
da doença. Ela foi diagnosticada
com meningococcemia e está in-

ternada em Joinville. A menina

passa bem e deve ir para casa nos

próximos dias. O caso assustou os

pais que temem em deixar os fi
lhos na escola. "Não há do que ter
medo. Vamos fazer essa reunião

para explicar e orientar os pais.
Amanhã as aulas retornam", afir
ma o secretário de Saúde de Gua

rarnirim, JoãoVick.
No início do mês, Leonardo de

Souza Soares, 15 anos, morreu VÍ-
. tima da doença. Mais dois alunos
foram notificados com meningite.
Ambos estão em casa e passam
bem. Todos são estudantes da
mesma escola.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo '

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 124/2011
• TIPO: MENOR TÉCNICA E PREÇO
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/8/2011 das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 6/10/2011 14h

'

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone '047- 2106-9100

Isair Moser
Diretor Presidente

•
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Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 23/08/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1,01 2012 (cat FBF2) a partir de R$ 3l.990,OO à vista, Ford EcoSport FreeStyle 1.61 2012 (cat EFA21 a partir de R$
. 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% aa, 52,2% (R$ 29.701(80) de entrada e saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade COC com 30 dias de carência para pagamento da 16 parcela, incluindo tantas, custos e impostos
(IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo TotaIICET) - calculado na data de 03/08/2011 a partir de 0,31% a.m e 3,78% a.a., através do Programa Ford Creda. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante,
manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas
contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo
Banco Bradesc» Financiamentos S.A. As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas 'as publicações anterieres, CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

WiIB� Acumul�até R$ 10.000 em descontos na compra de seu Ford Zero.
Capitais � reglOes metropolltan..: -!OOH8salO.mill' localldad.., 0800 722 '!lisa.I Faça revisões ·em seu veículo regularmente. I Ford Empresas: (11) 4174.3900

MORETTIJaraguá do Sul- (41) 3274.2800

NOSSOS HERÓIS TAMBÉM
. MERECEM TRIUlA SONORA.

__------CONCERTO

MÚSICA NO CINEMA
DJ. BENEFÍCIODO coRPO DEBOMBEmos

26DEA(19STO
sexta·feua

lHGR.ESSOS DISPONÍVEIs
NOSBOMBEIROS ENA SCAR.

I'

_I�I-- .

cmcAPOIO:
,

I
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