
Soltando à vozDupla imperdível
Veja receitas, de fritada

e omelete de deixar
todo mundo com água
na boca, sem que seja
preciso passar horas

na cozinha.

Página 16 '

Jaraguá recebe a etapa
estadual do Sesi Música.

Evento conta com 23

concorrentes que se

apresentam neste

sábado na Scar.

o� RECICLE A INFORMAÇÃO, PASSE

"ç:J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR, INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO

marisolsa.com.br
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o des O de educar em

classes multisseriadas·
Professores de escolas públicas de diferentes séries ao mesmo

afastadas da região central se tempo. Em Corupá, modelo
dividem para atender alunos foi abolido, mas em Jaraguá do

Sul, Guaramirim, Massaran -

duba e Schroeder prática ain
da existe. Página 7

MARCELE GOUCHE

-, �' .........-

Escola lIrnolclo SchullZ, na localidade de Rio da Luz Vitória, reúne alunos do 2° ao 5° ano na mesma sala

Vacinação
contra a pólio.
até amanhã
os PAIS QUE AINDA NÃo
levaram seus filhos de zero

a menores de cinco anos

para tomar a gotinha têm

prazo até esta sexta para
imunizá-los. Atendimento é

realizado em vários postos
do município. Página 19

Integrantes do
Proerd pasSanI
por capacitação
atuam como instrutores
do Programa Educacional
de Resistência às Drogas
participam de seminário que
encerra hoje. Em 11 anos de

existência, o Proerd já instruiu
mais de 130 mil alunos na

região. Página 23

PRIVILÉGIOS
ABSURDOS

Uma sociedade
feita de gente

qualquer.
PATRICIA
MORAES

-
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Lourival Karsten

Nossa dívida
Em 2001 o governo brasileiro devia

R$ 675 bilhões e de lá para cá, com

a sistemática captação de recursos

a juros cada vez maiores para
conter a corrida contra o real, a

dívida tem crescido gradualmente
e espera-se que chegue a R$ 1,93
trilhão até o final do ano. Desta

forma, podemos dizer que cada
brasileiro estará devendo R$ 10 mil

sem saber disto. Esta é a principal
razão pela qual o governo não quer

'

mexer nos impostos, pois, neste caso,

teria de reduzir seus gastos. Claro

que o mais racional seria manter o

país crescendo - o que aumenta a

arrecadação de impostos - e adotar
medidas de austeridade que reduzam
o gasto da máquina pública e assim
conter o endividamento.

Carro sem imposto
Visite o site www.carrosemimposto.com.brefaçasuainscrição para
concorrer ao direito de comprar o Uno do Feirão do Imposto e, não se

esqueça de participar da campanha pela conscientização dos brasileiros
sobre o quanto estão pag�ndo de imposto em suas compras diárias.

. ,

PrêmioCCE
O Conselho Estadual de Educação
aceita até o dia 30 de agosto as

inscrições ao Prêmio Elpídio
Barbosa, que reconhece boas

práticas na área educacional. Uma

das grandes novidades na edição de
2011 é a criação de uma categoria
voltada a projetos desenvolvidos

por empresas públicas e privadas
de todo o Estado. O apoio a

programas educacionais da
comunidade é uma das iniciativas

de responsabilidade social mais
disseminadas entre as empresas
catarinenses. Mais de 220

indústrias de médio e grande porte
do Estado mantêm parcerias com

as entidades do Sistema Fiesc

(Senai e Sesi), incluindo programas
. de educação infantil, educação
básica, educação de jovens e

adultos e capacitação profissional.
São programas voltados aos

colaboradores, familiares e

também à comunidade de
entorno das empresas.

L TERIAS
DUPLASENA

SORTEIO N° 996

Primeiro sorteio

14 - 21 - 30 - 31 - 33 - 36

Segundo sorteio

09 - 20 - 28 - 31 - 34 - 41

QUINA
SORTEIO N° 2678

09 - 24 - 32 - 54 - 63

Caco Barcelos
Em novembro o Núcleo de Jovens
Empreendedores comemora seu

aniversário e, para marcar a data,
já está confirmada a vinda do

repórter Caco Barcelos que tem sido
um grande sucesso por todos os

lugares em que Se tem apresentado,
principalmente quando fala das
ideias expostas em seus livros.

Educac;ão em

Jaraguá do Sul
Silvio Celeste Bard aproveitou presença
na plenária Acijs-Apevi para lembrar
o fato de que 52% dos produtos da
merenda escolar na rede pública
municipal proveem da agricultura
familiar assim como os avanços com

a implantação do diário eletrônico
nas escolas e a ampliação da rede de

computadores para universalizar o

atendimento do educando.

Fundo Portus
O Fundo de Pensão dos Portuários

acaba de ter destituída toda
a diretoria e foi nomeado um'

interventor. O objetivo é conter

o crescente rombo do fundo que
ameaça as aposentadorias dos

portuários e que terá de ser coberto

pelo dinheiro público. Portos

públicos resultam nisto.

45 Anos do Corpo
de Bombeiros
Esta instituição que se mantém devido
à "teimosia" de um grupo de pessoas
que sabem o que é melhor e mais barato

para a comunidade - apesar de toda a

pressão do governo contra os mesmos

- comemora a data com uma série de

ações e entre elas acontece o'Música no

Cinema" nasexta-feírana Sçari •

" I
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ÍNDICE PERÍODO
12,50%

O,aO%
U27,61

"WI'O,02%
'

0,6578

21.JULHO.2011
24.AGOSTO.20 11

I AGOSIfO.'ZdliP
�4.AGOSTO.2011
24.AGOSTO.20 11POUPANÇA

CÂMBIO
" DÓLAR CQMERGIALt(Ef;{! R$),

DÓLAR: TURISMÓ, (EM R$)
DÓLAR PARALELO (EM R$)
EURO (EM R$)

WEBJET .

Esta companhia passa a operar voos para Florianópolis do Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Porto Alegre. Esta é uma nova alternativa que chama

a atenção principalmente por causa dos preços, pois neste início de

operações tem promoções que chegam a R$19,99. Como Florianópolis
está se transformando em local de residência para pessoas que

passam a semana trabalhando em outras capitais ...

Ikarsten@netuno.com.br
\

COMPRA
, J

1';609%/.
,ji,

.,

I

1.5200
.

1,5900
2,3244

1,7300
2,3270

Peso da China
Segundo o Nomura Securities,
que montou uma matriz de

correlação entre as diversas
economias mundiais, o

crescimento da China é três
vezes mais importante do que
o crescimento dos EUA ou

da União Europeia. A China
é hoje o maior consumidor
de commodities e o Brasil
está sendo o supridor desta
demanda. Este é um novo

cenário em que países do
.

BRIC usam suas sinergias
para crescerem independente
do resto do mundo. Seria

perfeito se desse para confiar
nestes "parceiros"

BrlFoods
Em seu processo de

internacionalização,
a empresa anuncia os

investimentos em uma

fábrica nos Emirados
Árabes que deverá

responder por 60% da
demanda das marcas

.

da empresa no mercado
da região. A unidade
terá capacidade para 80

mil toneladas anuais e

demandará investimentos
de US$ 120 milhões.
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Não. não é o pai o nosso melhor ami

go, é o livro. Mas o livro é também o

maior inimigo das igrejas. Preste atenção aí
na sua igreja e veja quantas vezes o sujei
to que está lá na frente incita as pessoas a

ler... Você nunca vai ouvir isso. O que eles
fazem, os que estão "lá na frente", é mandar
ler o livro "deles", o da igreja deles.

E por que essa má vontade contra os

livros? Bolas, porque os livros abrem a

cabeça das pessoas, as levam a pensar, a

saber pensar, a conhecer, a especular e, a

partir daí, a contestar. De outro modo, no

obscurantismo, os "fieis" apenas seguem,

I
não discutem, não pensam, repetem-se
em ações que não lhes levam a nada, se

não a prejuízos.
Vim até aqui para dizer a quem estiver

interessado que ler, como você faz agora,
é um ato "divino", sim, divino, leva à luz.
E não é levar as pessoas à luz o propósito
de todas as religiões?

Nossos meninos e meninas poderão
ser o que quiserem na vida se aprenderem
a ler. Aprender a ler é modo de dizer, apren
der a importância da leitura e a gostar de
ler. Poderão ser o que quiserem na vida...

Os casamentos se alicerçam sobre a

COMPETÊNCIACHANCES
Para os desempregados ávidos para trabalhar

e para os que estão "coçando'; vem aí a grande
chance. Empresas de todo tipo já estão registran
do candidatos aos empregos temporários de fim
de ano e ano novo. É sair da toca e bater nas por
tas. Não sendo assim, é vadiagem pura.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

conversação, ou alguém me vai dizer que
duas pessoas velhas vão fazer sexo fogoso
dia e noite? Ora bolas, nem os recém-ca
sados fazem isso. Fora da ilusória atração
do sexo, que criminosamente aproxima
pessoas, o que é que as pode levar a gos
tar do convívio a dois? A qualidade do
caráter das pessoas, o encanto da con

versação, nada mais. Mas como conver

sar' ser encantador com a cabeça vazia? A

resposta está nos livros.
Dentro das igrejas, nos bancos das

igrejas, você não encontra leitores. Tente

achá-los, depois me conte ...

VALORES
Mas cuidado, o que vou dizer também

é verdade: pessoa competente, criativa e

com ideias de avanço tem muitas dificul
dades para achar vagas no mercado... Para

muitos nos RHs, esse tipo de gente é "peri
gosa': .. Pelo menos em Florianópolis.

Sabes fazer com competência o

teu trabalho? És pessoa ética? Quem
confia no teu trabalho pode deitar e

dormir tranquilo? Então podes cravár
a unha, cobrar o que quiseres, compe
tência e ética não têm preço...

DO LEITOR
,

ATE

Em minhas palavras aqui busco

responder ao artigo do profes
sor Victor Danich (Até quando?
Publicado ontem) " confesso eu

que muito apreço tenho quando
o assunto é política, e mais ain

da, quando as ideias diversas so

bre determinado assunto se con

frontam. Primeiramente quero
esclarecer uma premissa do meu

texto - Até quando? Publicado em

23.8.2011 - a questão principal a

qual julgo e coloco toda a minha
crítica é a falta de participação dos
cidadãos brasileiros na política.

Fazendo uma análise da crí
tica publicada a respeito de meu

ponto de vista, percebi que há
uma questão primordial da qual,
ainda, não havia me dado conta,

pois bem, eis a importância da

divergência de ideias. A questão
essencial é que a grande massa

populacional não se interessa

pela política, porque o sistema
econômico não permite e até
mesmo não quer a conscientiza

ção das pessoas.

FALE CONOSCO

,

-TREPLI A

Realmente precisamos desta
car os pontos que merecem elo

gios quanto ao progresso do Esta

do brasileiro, mas, a acomodação
não deve permear a população.
A ideologia competitiva, que nos

impõe ações individuais e muitas
vezes desleais deve ser quebrada.

Penso eu que a antítese do sis
tema econômico capitalista é a

questão socioambiental, o Planeta
terra já deixou claro aos homens

que nós devemos mudar as ações
absurdas do sistema consumista,
que resolve suas crises aumen

tando a produção e defasando a

natureza. Está na hora de mudar
mos nossa mente e a forma como

enxergamos a vida em sociedade.
Até quando iremos nos omitir das

mudanças que cabem a cada. um

realizar para que a evolução hu
mana continue?

Mariana de Paula Rigon,
estudante de Direitb na

Católica de Santa Catarina

CHARGE

de pro mas que cercam a

remuneração dosfuncionários
públicosestaduais e dos

parlamentares. Em votação
unâni a Comissão dei

'

:,fífon
.

'

ustira,da. Casal��I� ii. I �', /;".. "".'

'ldeciâ peva
,

um benefício'
criado em 2009, que concedia
aosfuncionários estaduais que
haviam ocupado uma cadeira
de deputado q aposentadoria
completa corno parlamentar.

IlIilflJ há 11101:i,"fI(' para
qlle representantes

pú",licos, eleitos
pelo voto popular,
r�cebaln tamal'lho

e.to I

,

adogm

Não há motivos para que
representantes públicos,
eleitos Pialq voto popular,
recebi

',',

nho tratamento,
n!p1:ivt 'eslietifJlmertt
,ain, () o poder público,
constantementelalha no uso'
dos recursos - mas se dispõe a

pagar salários de R$ 20.040 a

deputados que não estavam

mais em serviço. Isto além de
, questõ�s.(jômo imunidade

'

! I

parlamentar, inúmeras

formas deauxilio, e outros

bônus.

Agora resta saber se os

ex-deputados que estão
,

lor indeoido

ª,i:lito
'a ,l, '(Js eánio benefíci .

Não somênte o Estado, mas li

o país 'como um todo precisa
de uma revisão urgente nas

despesas-; f! os fartos salários

, eapos aâorias concedidos
à das);

!
tsa e serviaore$

"

pÚbÜcos sõb bons pontos para
se começai: Temosna ação
dos deputados catarinenses

um belo começo, agora resta

exigi contin�e se�indo
'li
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ESPORTE

120 mil para aADJ.
Mesmo assim, o presidente

da Câmara espera que o projeto
seja revisto pela Prefeitura. "Já
conversei com o líder de governo
Zé da Farmácia (José Ozório de

Ávila) e pedi para ele conversar

com a prefeita Cecília Konell",
enfatiza.

Repasse à ADJ gera divergência
Prefeitura quer

.

conceder R$ 120 mil
. -

para a associaçao,
mas Negherbon diz

que verba não deve
sair do Legislativo

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

Já lido na Câmara, o projeto de
lei do Executivo que prevê o

repasse de R$ 120.009,70 para a

ADJ (Associação Desportiva de

Iaraguá do Sul) gerou discussão
entre os vereadores. A conces

são de contribuição faz parte de
um pacote financeiro de quase
R$ 150 mil destinados para enti
dades esportivas do município e

.

do Estado.
O governo municipal estaria

pedindo a aprovação da doação
de recursos financeiros oriun
dos da sobra do orçamento
anual da Câmara à ADJ, segun
do o presidente da Casa, Jaime
Negherbon (PMDB). "A Prefei
tura está agindo de má fé", afir

rp.a o peemedebista ao alegar
que havia sido combinado com

o Executivo, por meio de ofício,
o repasse de R$ 120 mil do cofre
do Legislativo à CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) e não

para a associação esportiva. O

Jaime soUcitou revisão do projeto que prevê repasse para Associação Desportiva
...._ -

dinheiro deveria ser investido
no projeto de decoração natali
na de 2011.

No entendimento do secretá
rio <de Administração da Prefeitu

ra' Ivo Konell, o repasse para os

lojistas deve ser feito por meio

de único projeto de lei vindo de

apenas uma fonte. Nesse sen-

tido, ele explica que o governo
elaborou uma proposta que pre
vê o repasse de R$ 320 mil para
o projeto de Natal. A matéria já
tramita na Câmara.

Para o diretor jurídico do Le

gislativo, Nilton Hening, que deu

parecer favorável para o projeto
que prevê o pacote de recursos

financeiros para o esporte, o de
bate entre vereadores e governo
é uma questão política e não

jurídica. Conforme Hening, o

Executivo enviou à Câmara um

projeto pedindo o repasse de

R$ 125 mil do orçamento desta

legislatura para a Fundação de

Esportes, que deverá destinar R$

Está na Câmara

A proposta do Executivo que
prevê o repasse de um pacote
com cerca de quase R$ 150 mil

para três associações esportivas
do município e do Estado está
tramitando na Câmara. Dessa

quantia, a maior parcela de R$
120.009,70 está prevista para a

Associação Desportiva de Iara

guá do Sul. No projeto de lei, o

pedido de autorização para as

demais contribuições prevê a

destinação de verba para a Asso

ciação Desportiva Olympya, no

valor de R$ 17.718,70 e à Associa

ção Catarinense de Tae Kwon Do,
no valor de R$ 10.906, 00.

Além desse pacote financeiro

para a área esportiva, a Câma
ra deve votar também o repasse
para a CDL, de R$ 320 mil, me

diante formalização de convênio
com a Prefeitura, Com o recurso,

os Iojistas ficam responsáveis
pela execução do Projeto Natal

para Todos 2011 junto com o Pro

jeto de Decoração Natalina.

Petista questiona projeto, Pavanello faz a defesa
Não bastasse o impasse entre

os dois poderes, o vereador Justi
no da Luz (PT) questiona o pro
jeto devido ao inquérito policial
que investiga o suposto uso inde- Carione Pavanello, que par
vido de R$ 380 mil, destinados à . ticipa dos trabalhos da ADI,

associação pela administração mas que não exerce uma fun

lIfj municipal entre 2009 e 2010. ção oficial dentro da associação,
"Enquanto não esclarecer esse não entende o posicionamento
caso, verba pública não .pode contrário dos vereadores ao in

ser repassada para a ADJ. Com centivo à categoria. "O dinheiro

esse dinheiro podem ser cons- do projeto beneficiará jovens e

truídas mais áreas de lazer na ci- adultos do esporte do município,
dade", defende. no futsal adulto, feminino, juve-

O petista continua criticando: nil, joguinhos", destaca. "Estou

"a Câmara pode usar até 6% do tentando fazer renascer o futsal

orçamento que o município re- em laraguá, Tenho lutado para

passa todo ano. Entendo que o isso, mas sem recursos fica invi

futsal é profissional, apesar de ável", destaca.

não ser reconhecido. Tem joga- O vereador Jean Leutpre
dores que representam a Sele- ·cht (PC do B), que sempre está

ção Brasileira, e por ser algo tão à frente dos assuntos da área

importante, as empresas que esportiva, preferiu não opinar
estão à frente do esporte é que sobre o projeto e tampouco co-

devem investir". mentar a discussão.

n
I

Cacá diz que repasse vai bene&ciar todas

as categorias do·futsaI e não só a adulta

Reforço da

categoria
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

'Quem é um qualquer?
Seriam deuses os ocupantes de cargos
públicos brasileiros? Diferentes de toda

espécie humana? Sim porque somente

essa explicação pode dar uma pista
para os absurdos diários que vemos. A

declaração dada pelo líder de governo
naAssembleia Legislativa do Maranhão,
Magno Barcelar (PV), de queJosé Sarney
"não é uma pessoa qualquer (. ..) é um

homem que exerce mandato, que está
dentro do parlamento'; deixa evidente um

pensamento esdrúxulo, mas ao mesmo

tão presente. A defesa a Sarney aconteceu

depois de a imprensa nacional criticar
o presidente do Senado pelo uso de um

helicóptero da Polícia Militar para viajar
para sua ilha particular, sendo que um

'qualquer'. que teve traumatismo craniano,

Absurdona
Câmara I
Mal o relógio marcou 20h de terça
feira e o plenário da Câmara de
Vereadores de Iaraguá do Sul foi se

esvaziando. Amarildo Sarti (PV),
José de Ávila (DEM), AdemarWmter

(PSDB) e Lorival Demathê (pMDB)
não esperaram nem mesmo para
apreciar os projetos que iriam à

votação e saíram apressados.
Aliás, o comportamento já
está virando rotina.

Absurdona
Câmara2
A única obrigação regimental
dos vereadores, que recebem
salário de R$ 8,5 mil, é participar
das sessões (duas vezes por
semana) e das comissões. '

Porém, as comissões existem
somente no papel na atual

legislatura. Os integrantes se

reúnem por cinco minutos,
assinam os projetos sem

nenhuma discussão e pronto, o

texto é levado ao plenário. E no

plenário, alguns têm permanecido
por menos de uma hora.

Regimento
Interno
Até dezembro do ano passado,
a presença dos vereadores era

confirmada somente antes da
Palavra Livre, agora é registrada
às 19h no início da sessão. Sendo

assim, alguns parlamentares
bancam o estudante malandro,
assinam a chamada e logo vão

embora. Compromisso com quem?

precisou esperar para ser atendido para
que Sarney pudessefazer sua viagenzinha
confortavelmente. Não satisfeito, Barcelar
ainda continuou: "queria que o presidente
fosse andar em jumento? Queria o

.

quê? Enfrentar um engarrafamento?
Esse helicóptero, é claro, tem que servir
os doentes, mas tem que servir as

autoridades, esta é a realidade".
O que quis dizer o deputado do
Maranhão com a expressão "não é uma

pessoa qualquer"? Qualquer, nesse caso,

é você, sou eu, é quem paga a conta

para tantas mordomias e privilégios. É
quem paga o carro oficial, as contas de

celulares, as diárias, os salários, o bando
de assessores, a aposentadoria, tudo
muito acima da média do que recebe

um trabalhador da iniciativa privada.
É aquele que paga uma verdadeira

fortuna de impostos e quando precisa
recorrer á educação, segurança e saúde

pública se dá conta de como é realmente
um qualquer. E quando as eleições se

aproximam esse mesmo qualquer é
bombardeado porfalsas promessas, por
discursos vazios, por beijos e apertos
de mãos. Só vamos deixar de ser uma

sociedade repleta de I

gente qualquer'
quando o voto for levado a seria, quando
a corrupção for tratada como crime

inafiançável, quando os fichas sujas
forem banidos da política sem que seja
necessário legislação especfica para isso.

Quando as leis forem iguais para mim,
para você e para eles, na prática.

deputadoQd.fJJiJdW..,,1JBj
ecebeu em seu gabinete reito
es de diversos campi da Udesc

(Universidade do Estado de
Santa Catarina). Sebastião Melo (Florianó
polis), Dieter Nermann (Joinville), o vice
reitor Antonio de Souza e Marcos Tomasi

(Florianópolis) fizeramvisita cortesia ao de-

putado e pediram apoio ao setor. Chiodini

aproveitou e falou sobre a implantação de
urna extensão da universidade na região do
Vale do Itapocu. Os reitores se comprome
teram em fazer um estudo de viabilidade.
"Nós vamos fazer uma avaliação e indicar o

melhor local para a implantação desta uni
dade na região", explica o parlamentar.
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Olho aberto
Está no ar desde ontem o site "Observatório da

Corrupção", lançado pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) para o acompanhamento de processos
no Judiciário. Segundo definição do próprio site (www.
observatorio.oab.org.br) ele será urn instrumento

para que a sociedade exerça seu insistente interesse
no rápido julgamento de casos de corrupção,
acompanhando o andamento e pleiteando o

julgamento em todas as instâncias. Os intemautas
também podem participar enviando denúncias.

Avaliação
da laxina
IiSe é preciso fazer faxina, também é

preciso reconhecer que alguém fez a

sujeira. Como ela (Dilma Rousseff) está
no cargo de presidente há pouco tempo,
evidente que o seu antecessor, aquele
que nunca sabia de nada, deixou a turma

fazermuita traquinagem". Do senador
.Paulo Bauer á coluna sobre a crise de
ética que atinge o governo federal.

Rodízio no PT
.

Tomou posse na Câmara ontem o

suplente João Fiamoncini, ocupando
a vaga do vereador Francisco Alves,
que se licencia para tratar de assuntos

particulares por 30 dias. Fiamoncini

já esteve no cargo em novembro do
ano passado. O rodízio feito pelo PT

é uma maneira de tentar diminuir as

insatisfações e evitar novas desfiliações.

tes' le dep,ois,.
O envio de projetos por parte do
Executivo pedindo a.utorização

.

para investimentos em cima do

prazo, ou até mesmo depiolfi, dele,
recebeu críttcas da vereadora
Natália Petry CPSB) na Besião
de terça-feira, Foi aprovado na

mesma noite o repasse de n$ 40
nJJI para realízação do ConcU1'�()!
de Declamação. O evento

e . ,R'

dacontece nessa sexta-reíra e e f;

responsabilidade da Pundaç:jo .

Cultural, que gerou polêmtca
também ao pedir enrorlzação ao

llegís.Jativo IJil'a1 f!iJIUcar- l�$ 50 mâm
na Liga das Escola, de Samba pa a

� � t
�/

prom.oçao ce um even .(1, que lia.
dnh.3. o(�l)rdd('J:<.

PSDemLages
O PSD catarinense realiza seu primeiro
encontro estadual neste sábado, em

Lages. Serão discutidos temas como a

estruturação do partido nos municípios
e os cenários para as eleições do ano que
vem. A expectativa do presidente estadual
do PSD, Nelson Serpa, é que o evento reúna
todos os 56 prefeitos e boa parte dos cerca

de 480 vereadores do partido no Estado.

Já confirmaram presença o governador
Raimundo Colombo, os nove deputados
estaduais e os três deputados federais

pessedistas. De Jaraguá do Sul, Cecília

Konell, Ivo Konell e Carione Pavanello são

presenças garantidas. Devem retornar

de lá com a comissão provisória do

município formada.

Lastimável
A decisão do Tribunal Regional Federal
da 1 a região (TRF-l) que derrubou a

liminar que determinava que os salários
dos servidores dos três poderes não

podem ultrapassar o teto previsto pela
Constituição beneficiou o próprio
presidente do Senado, José Sarney. O
acúmulo de vencimentos de Sarney chega
a R$ 62 mil, quase o dobro dos R$ 26,7 mil

que recebem os ministros do Supremo
Tribunal Federal e que equivalem ao limite
determinado para o funcionalismo público.
De acordo com o site Congresso em Foco,o
salário do presidente do Senado se deve
aos R$ 26.700 que ele recebe pela Casa e

mais duas aposentadorias acumuladas
como ex-governador do Maranhão e como

servidor do Tribunal de Justiça do Estado.
Tudo pago pelo contribuinte.
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Ex-deputados perdem benefício
. .'

Aposentadoria parlamentar foi revogada
e retroatividade deverá ser julgada
JARAGUÁ DO SUL
.....................................................................................................

PEDRO LEAL

Na última terça-feira, a Comis
são de Constituição e Justiça

da Assembleia Legislativa aprovou
por unanimidade a extinção do
mecanismo legal que permitia a

servidores públicos estaduais que
haviam exercido a função de de

putado estadual se aposentarem
como parlamentares.Graças à lei,
aprovada em 2009, ex-deputados
aposentados estavam recebendo
os mesmos R$ 20.040 que rece

biam durante o exercício do cargo.
Para o deputado estadual Car

los Chiodiní (PMDB), o tempo de

serviço como deputado não deve
ria conceder qualquer benefício

.após o mandato. "Mesmo os de

putados com mandato completo
ou múltiplos mandatos têm que se

aposentar com o cargo que de fato
tinham", declara. Ele ressalta que
quem estiver recebendo a apo
sentadoria parlamentar deve ser

julgado pela Justiça. "Quem quiser

continuar recebendo que resolva
com o Judiciário, mas no meu ver

deve.perder este direito".
O ex-deputado DioneiWalter da

Silva (ex-Pl') é mais direto. "Deputa
do não é profissão, e não contribui
com o INSS. Aposentadoria parla
mentar nunca deveria existir", de
clara. Segundo ele, o benefício ins
tituído em 2009 é completamente
irregular, e quem o exigiu estava se

aproveitando indevidamente da lei.
"Antes de qualquer coisa, isso é

um problema de economia do Es

tado, que acaba afetando a todos",
afirma o ex-vereador Dieter Ians
sen (PP), duas vezes deputado su

plente na legislatura passada. Ele
ressalta que não é aceitável que
um servidor público receba apo
sentadoria por um cargo além do

que de fato exercia. "Já é hora de

pararmos de endeusar nossos re

presentantes, é preciso cortar es

sas vantagens absurdas", concluiu,
Agora, a questão precisa pas

sar pelo crivo do governador Rai
mundo Colombo.

IF�SC de Iaraguá do Sul não deve aderir à greve
Apesar da paralisação dos

servidores públicos federais, e

da adesão do Sinasefe (Sindicato
Nacional dos Servidores federais
de Educação Básica, Profissional
e Tecnológica de Santa Catari

na) à mobilização, a unidade do
IF-SC (Instituto Federal de Santa

Catarina) de Iaraguá do Sul fun
cionou normalmente ontem e

assim deve continuar nos próxi
mos dias. A adesão dos campi do

IF-SC à paralisação foi decidida
em assembleia na terça - feira,
mas de acordo com o diretor ge
ral do campus de Iaraguá do Sul,
Emerson José Soares, não houve

grande adesão no município.
liAs atividades estão normais,

ainda não sabemos do pessoal da

noite, mas durante o dia não tive
mos problemas", afirma o diretor.
Ele nota que a expectativa é de

que poucos servidores se juntem à

ARQUIVOOCP

Aposta feita em Schroeder
leva prêmio de R$ 200 mil

Um morador da região pode
ter sido um dos oito vencedores
do prêmio principal da Lotofá

cil, e tem a chance de levar para
casa a bolada de R$ 203.431,69.
Isso por que um dos bilhetes

que acertou as 16 dezenas - 02,
04, OS, 06, 07,09, II, 13, 16, 17,
19, 21, 22, 23 e 24 - foi compra
do na Roma Loterias, de Schro
eder. O sorteio foi realizado na

segunda - feira, dia 22, na cidade
mineira de Paranguaçu.

Segundo a assessoria de co-

municação da Caixa Econômica

Federal, o sortudo vencedor tem

90 dias para se apresentar. A Cai
xa ressalta que é comum a demo
ra para a apresentação das apostas
'vencedoras, pois frequentemente
os apostadores acabam esquecen
do do bilhete, ou deixam passar
despercebido. Apesar da aposta
ter sido feita em Schroeder, não há

garantias de que o apostador seja
do município - ou sequer do Vale
do Itapocu - pois poderia estar só
de passagem.

paralisação. "Tivemos dois ou três
funcionários na assembleia, e não
ouvimos nada a respeito aqui", co

mentou. O reitor do IF-SC, Josué
Graciliano da Silva, emitiu uma

nota na qual pede a compreensão
dos alunos dos campi em greve, e

respeitando a posição do sindicato
e dos servidores grevistas. O insti
tuto atualmente mantém 19 cam

pi no Estado, e conta com 1,5 mil
servidores.

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

.

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sal comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 127/2011
• TIPO: 'MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO \

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARÁTER CON
TINUADO PARA lAVAÇÃO E PULVERIZAÇÃO NOS VEíCULOS DA

FROTA DO SAMAE
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 25/8/2011, das 8h às 11 h30 e

das 13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 09/09/2011 14:00 horas
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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ENSINO DIFEltl�NCIADO Planejamento e dedicação

Várias idades pre a mesma disciplina para todas
as séries e planejo com cuidado.
Uma turma faz pesquisas enquan
to dou mais atenção para a outra.

A qualidade, na verdade, depende
do professor. Se o profissional for

dedicado, eles aprendem melhor
do que em uma sala de apenas
uma série em que o professor não
se compromete", defende.

Em Schroeder, a abertura de
novas turmas depende da de
manda - há um número mínimo

para cada nível de ensino. Assim,
algumas classes acabam sendo
multisseriadas para impedir que
estudantes fiquem fora da esco

la. "Tentamos atender o maior
número de alunos, e sempre que

possível encaminhamos para ou-.

tras escolas. Mas, nada é feito sem

antes consultarmos a comunida

de", explica.

Classes multisseriadas são ne

cessárias em várias escolas mais
afastadas do Vale do Itapocu, já
que algumas instituições têm um

número pequeno de inscrições e a

mudança para outras escolas nem

sempre é possível, por causa da
distância. Em Guaramirim exis
tem dez turmas multisseriadas
em seis escolas, e aulas de reforço
acontecem para garantir que o

aluno não seja prejudicado.
Aprofessora Elisabeth Franken

berger Mohr lida com a situação
há 16 anos, na Escola Iacu-Açú.
A solução encontrada por ela foi
trabalhar com os alunos de 3°, 4°

e 5° anos de manhã, e o l° e 2° ano

no período vespertino. "Dou sem-

,

emumaso

saladeaula
Em escolas menores, professores
mostram que é possível ensinar alunos
de séries diferentes ao mesmo tempo

estudantes muda de acordo com

os anos, mas a comunidade faz o

possível para que possamos con

tinuar com a escola aberta. Ter
uma classe multisseriada foi a

forma que encontramos para
garantir isso", explica Sandra.
Todos os dias, ela prepara as au
las minuciosamente para con

seguir passar o conteúdo aos

que estão no 2° ano e também
aos alunos mais velhos.

"Tento fazer muitos trabalhos
em grupo, e falo em uma lingua
gem acessíveL A diferença é que
exijo mais dos mais velhos em pro
vas e atividades", explica Sandra.
A aluna Tuane Carol Muller, oito

anos,' que está na 3a série, afir
ma que estudar com colegas de
níveis diferentes não prejudica
o ensino. "Fazemos muitos exer

cícios e funciona, aprendemos o

que precisamos aprender", expli
ca. Segundo a professora, as mul
tisseriadas ainda possibilitam
que os alunos mais novos sejam
ajudados pelos mais velhos -'- que
já absorveram o conteúdo que os

pequenos estão conhecendo.

VALE DO ITAPOCU

BRUNA BORGHETI

Quem chega à Escola Pro

fessor Arnoldo Schultz, na

localidade de Rio da Luz Vitória,
em Jaraguá do Sul,' não vê dife

rença das outras instituições de
ensino do município. A pecu
liaridade começa a ficar óbvia
somente quando se percebe o

tamanho do local: é impossível
que existam muitas salas de aula
em um espaço tão pequeno, já
que a parte mais antiga da estru

tura é claramente formada pela
cozinha e pelo refeitório. A úni
ca diferença em relação a outras

instituições é que lá estão reuni
das crianças do 2° ao 5° ano do
ensino fundamental, compondo
uma classe multisseriada.

A responsável por colocar
ordem na classe é Sandra Pla

nincheck, professora que se

divide entre administrar a ins

tituição e lecionar conteúdos
de diversos níveis a um mesmo

grupo, hoje composto por ape
nas sete alunos. "O número de

MARCELE GOUCHE

"

Diversidade faz com que os menores aprendam com alunos mais velhos

Mudança no tránsporte escolar

para centralizar o atendimento
SUBSÍ])IOS

Situação é
inevitável

Em alguns municípios, o

modelo de salas seriadas está

prestes a se extinguir. Em Coru

pá, as últimas escolas com salas

compartilhadas foram fechadas
em 2009 e 2010 - elas tinham 35
e 15 alunos no ensino funda

mental, respectivamente. A in

tenção foi centralizar os inves
timentos em educação, fazendo
com que esses alunos fossem
distribuídos por outras escolas
do município. "Foi necessário
redirecionar esses alunos por
causa da qualidade do ensino
e também dos recursos. Agora,
todos têm acesso à internet,
aulas de artes e outros fatores

que consideramos ímportan
tes para o desenvolvimento",
explica Marisa Iudachewsky,
da Secretaria de Educação. Ela

I I

afirma que foi possível perceber
um avanço no rendimento dos
alunos após a mudança, que só
ocorreu depois de uma consul
ta à comunidade.

Em Massaranduba costu

mava haver quatro regiões dife
rentes com salas multisseriadas.
Escolas em locais mais afastados
foram fechadas e, atualmente,
apenas uma continua com uma

só turma para o 1 ° e o 2° ano. O

trajeto do transporte escolar é

que facilitou a relocação dos alu
nos. "O ônibus passava na frente,
da casa detodos, então foi mais fá
ciL Os pais, no começo, foram bas
tante resistentes - mas hoje vêm

agradecer, porque percebem que
a qualidade do ensino ficou bem

melhor", explica a orientadora pe
dagógica Ariane RiegeL

Apesar do estranhamento

que o modelo de classes
multisseríadas causa, a prática
não é reprovada pelo Ministério
da Educação. Existem

programas e cursos específicos
para professores que precisam
encarar uma forma de ensino

que, pela estrutura do Brasil, é
inevitável em algumas regiões.
Um exemplo é o Decreto 7.352
de 4 de novembro de 2010,
que dispõe sobre a política de

educação no campo. Ele garante
a colaboração entre os governos
federal, estadual e municipal
para que as escolas que atendem
a população rural, inclusive as

multisseriadas, recebam todo
o subsídio necessário ao seu

funcionamento.

,

• As Secretarias da Educação
'

têm um custo maior
com a manutenção de'

:y�ias pequenas escolas.
mesmo valorf

"

I, 'I ;.1
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RAKONELL
Voar é preciso
lnfelizmente, ao homem, foi negado o doce privilégio de "?": Mas, convenhamos,

a natureza não foi assim tão madrasta conosco: afinal, se nao nos deu asas ao

corpo, deu-as à imaginação. A vida é um recomeçar diário de um voo. Fedra tinha
um sonho: queria voar. Não do alto de um penhasco, mas de um trampolim à beira
de uma piscina.Impelido por esta ideia, o professorAriovaldo Xavier dos Santos,
o Arizinho, foi ao Rio deJaneiro buscar conhecimento sobre a arte de voar com

acrobacias: os saltos ornamentais. Formou um "quarteiõfantástico" que brilhou
nos Jogos Abertos, Campeonatos Estaduais, Competições Nacionais e Encontros

Internacionais. Formavam o esquadrão: a idealizadora, Fedra Luciana Konell e

suas amigas, Heide Werninghaus, Valsi Voigt e Mariana Rosa.

FOTOS DIVULGAÇÃO
Equipe de Natação •

1980/81. Em pé: Fedra

KoneU, Ligia Braun,
Valsi Voigt, Iletlen

Henschel, Cristiane

Hufenüssler, Fabiana,
Rosângela, Heide

Werninghaus, Mariana,·
Brigitte, Cláudia e

Ildriana. • Ilgachados:
Ilrizinho, Moacir, IUko,
Paulo, Jean, Alexandre,
Renato e José Roberto

(Nego Fructuoso)

Família e formação '

Fedra Luciana Konell Alcântara da Silva, ou Fedra Konell como é conhecida, veio
ao mundo no dia 24 de maio de 1966 em Jaraguá do Sul. É filha de Ivo e Cecília
Konell; tem dois irmãos: Ivo Petras e Alencar. É casada com Djalma Alcântara da

Silva; tem um filho: Caio César. Iniciou os estudos no Colégio Evangélico Jaraguá
(jardim da infância), lembra-se da primeira professora: Sílvia Kaesemodel e dos

coleguinhas de aula: Cristiane Hufenüssler, Adriana Braun, Karine Kaufmann,
.

Beatriz Behling e André Bruch. Da 1 a à 4a série estudou no Colégio Divina

Providência: ginasiale ensino médio foram efetuados no Colégio Marista São
Luís. Formou-se em Direito pela FURB (1989), em Blumenau. Tem duas pós
graduações: Trânsito e Meio-ambiente.

-- e
·

ç
-

5 enquistas
Em sua trajetória atlética, Fedra Konell disputou com a Seleção
Catarinense os Campeonatos Brasileiros de Natação e Saltos Ornamentais:

João Pessoa (PB) e Aracaju (SE). Competiu no Encontro Internacional
de Natação no Uruguai. Participou dos Campeonatos Estaduais e Jogos
Abertos de Santa Catarina de 1978 a 1986. Ao longo da carreira conquistou
310 medalhas, sendo 20 em Jogos Abertos de Santa Catarina.

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famílias
evoluindo.

� ..

Lunender30anos

Atividades profissio�ais
Fedra Konell teve como primeira atividade profissional o magistério, atuou na

área de Educação Física na Escola Albano Kanzler. Foi também bancária, prestou
serviços ao Banco Sul Brasileiro. No período de 1984 a 1998, foi funcionária da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. Em 1998, prestou concurso público para delegada
de polícia. Aprovada foi designada para assumir a Delegacia de Polícia de nossa

cidade, e o fez no período de 1998 a 2005. Transferiu-se para Florianópolis e

exerceu a função de delegada de polícia ente,200S a 2009. Por ato do governador do

Estado, Luiz Henrique da Silveira, Fedra ficou à disposição do município de Jaraguá
do Sul, onde assumiu a função de chefe de Gabinete da prefeita Cecília Konell.

Salto para a vitória '

Os Jogos Abertos de 1981, realizados em Lages, foram esplêndidos para Fedra.
Ela conquistou neste evento oito medalhas: uma de ouro, uma de prata e seis de
bronze. Na prova de saltos por equipe, a grande favorita era a equipe de Joinville que
trouxera do Rio de Janeiro o time de saltadoras do Fluminense. As jaraguaenses não
se abalaram, o técnico Arizinho escalou o time estrategicamente, com Heide, a mais
técnica abrindo a disputa, e Fedra, a destemida, fecharia o evento. Heide fez a sua

parte, conquistou a nota máxima; Mariane saltou muito bem; quando Fedra foi saltar,
as joinvilenses estavam com meio ponto de vantagem. Os alto-falantes anunciaram:
Pedra Konell representando Jaraguá do Sul executará: "ponta pé à lua grupado com um

parafuso e meio". Tomou impulso na extremidade do trampolim, projetou o corpo no ar

para cima, as pernas subiram verticalmente, carpou e na descida a cabeça passou rente

ao trampolim, efetuou um parafuso e meio, entrou na piscina sem levantar uma única

gota d água. Os juízes ergueram as placas com a nota máxima: Jaraguá campeã!

A saga continua
Caio César, filho de Pedra segue as

braçadas da mãe, é uma das

esperanças da natação jaraguaense.

Fica aqui
A homenagem dos jaraguaense a você Pedra,
do tempo em que desafiavas a lei da gravidade
com voos acrobáticos, conquistando medalhas
e a admiração de todos nós.

No mundo dos esportes
Em 1978, Pedra integrou a primeira turma de
nadadoras da Escola de Natação do Beira Rio
Clube de Campo comandada pelo professor
Arizinho. Tornou-se atleta universal. Nadava em

todos os estilos: nado peito, borboleta, costas e

livre, além de figurar entre as melhores atletas de
Santa Catarina nos Saltos Ornamentais. Buscando

aprimorar-se nesta modalidade, Fedra passou a

praticar também Ginástica Olímpica. Caio César, &lho de Fedra
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Talento à mostra
MÚSICA

Trabalhadores da indústria soltam a voz na

etapa estadual do Festival Sesi, neste sábado
JIUlAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

les são todos trabalhadores das
indústrias de Santa Catarina.

Mas, entre um expediente e ou

tro, soltam a voz e encantam.

Muito além do chuveiro ou do
quarto de casa, essas pessoas

têm a coragem de deixar as funções pro
. fissionais um pouco de lado e dar espaço

ao dom artístico.
Por isso, enfrentam o palco e o público e,

simplesmente, cantam. Nesse embalo, en

contraram no próprio ambiente de trabalho
uma maneira de ter os olhares da plateia
direcionado neles mesmos. Ou seja, parti
cipam do Festival Sesi de Música, que, pelo
segundo ano consecutivo, desembarca a eta

pa estadual em Jaraguá do Sul.
Com 23 candidatos, o evento acontece

no próximo dia 27, sábado, e tem como

endereço o Centro' Cultural da Scar. A

competição começa às 20h e tem acesso

gratuito, porém, os ingressos são limitados
e devem ser retirados na sede do Sesi, na

rua Walter Marquardt, 835.

Dessa vez, os jaraguaenses podem tor

cer por cinco representantes locais. Na
modalidade interpretação, concorrem

RobertVelozo, funcionário da Weg, e Deni

Lima, da Marisol. Já na categoria can

ções inéditas, o Vale do Itapocu conta

com três opções: a dupla Ego e Gilmar e

também os competidores individuais Lu
Ramalho e João Martins. Todos integram
o rol de colaboradores da Weg. Eles dis

putam uma premiação equivalente a R$ 2

mil em instrumentos musicais.
No ano passado, mais de 750 especta

dores conferiram o Festival Sesi de Músi
ca. Conforme os organizadores, o objetivo
é promover a cultura entre os trabalhado
res da indústria.

• I

DIVULGAÇÃO
NO PALCO

Etapa
estadual cio
fesIivaI tem 23

competidores.
Des disputam
R$2mDem
prêmios e

também os

aplausos da

plateia.No
ano passado,
maisde7S0

pessoas foram

àScarpara
torcer

SERVIÇO
O QUÊ: etapa estadual do FesIivaI Sesi de Música

OlJ1fNDO: sábado, dia 27 de agosto
fJ�UE IIOaA"S= a partir das 2Gh
ONDE: no Centro Cultural $car, em Jaraguá do Sul

QUlDJTO CllSlfJl: gratuito (ingressos limitados -

devem ser reIiracIos no Sesi)
INf'ORMAÇÕI'S: (47) 3372·9400

Proqra

... da Tarde-
�ariedades" e PiD'lJCiDI4�

_latia

•
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gossatempo," A Recreativa a prjmei�O revisto � p�lavras �ruzodas do Brasil' "

I I, I
J

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. Complicar, dificultar uma situação
2. Aquele que goza de perfeita saúde / Estado brasilei-

ro que faz divisa com Minas Gerais e Tocantins ')

3. Nascido na região italiana de Florença e Pisa
�

4. Soberano vitalício e, geralmente, hereditário de 3
uma nação ou Estado

5. Diminuir o moral de 4
6. As iniciais do escritor Aranha (1868-1931), de

"Canaã" / Abreviatura de dicionário 5
7. Qualquer máquina ou maquinismo
8. O que se opõe ao bem, à ordem, à virtude / Sigla [)

do estado de Caxias do Sul e Torres
9. Doença que atinge principalmente as crianças 7

10. Santo padroeiro
811. Calçado com sola e salto de madeira

12. Máquina de desbastar metais ou madeira / 504, 9
em algarismos romanos

13. Que não tem tempo a perder (fem.). 10

VERTICAIS 11
1. Falta de chuva / (Pop.) Estado de embriaguez
2. Advérbio que expressa negação / O segundo maior 12

país do mundo em extensão territorial/Relações
Públicas 13

3. O universo / (Ingl.) Gel que produz efeito de cin-

tilação
4. Carruagem antiga e suntuosa / Locução, expres-

são
5. Madeira nobre, usada na construção de instrumen-

tos musicais / O poeta brasileiro de origem portu-
guesa Antônio Gonzaga (1744-1810), de "Marília
de Dirceu"

6. (Inf.) Dormir / Animal mamífero carnívoro encon-

trado na África e no Sul da Ásia, de fortes mandí-
bulas equipadas com dentes grossos e pesados,
o que lhes possibilita esmagar os ossos de carca-

ças deixadas por outros predadores
7. (Pop.) Difícil de obter / Fiscalização noturna
8. Nesse lugar / (Pop.) Diz-se de conversa que gira

apenas em torno de crianças e criados / Homem
forte e muito valente

9. (Fig.) Espírito de luta / Mulherengo, homem dado a

. , conquistas amorosas,

-

PREVISAO DO TE

Frente Iria laz

chover no Sul

234 5 6 7 8 9

•
a.

•
•

• • •

• • •
•

•
•

•
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS DO BRASIL!

1950·2011

PO

Tem me ora

CI se a�fei Cf!
A sexta-feira começa com chuva em

todas as regiões do Estado, porém,
no decorrer do dia, o tempo melhora

por causa do avanço de uma

massa de ar frio e seco. Por isso, as

temperaturas entram em declínio. Os
ventos sopram de sul a sudeste em

intensidade fraco a moderado.

Uma nova frente fria
influenciá o tempo no Estado.]
Ela traz previsão de chuva e t
trovoadas, inicialmente, para
as regiões Oeste e Sul de Santa
Catarina. No começo da

quinta-feira, ocorre garoa ':y'�'U!it
entre a capital e a faixa Norte.t\.,..;..,_"".

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 15°C

MÁX: 22°C

SEXTA

MíN: 14°C

MÁX: 22°C

Ensolarado

Parcialmente
Nublado

...

Nublado Trovoada

SÁBADO
MíN: 15°C

MÁX: 22°C

Sábado tem sol
� Clll1"CS Clt lI,oit"

No sábado, o dia será ensolarado.
No entanto, as nuvens aumentam

no entardecer devido à influência de
um cavado (área alongada de baixa

pressão). Em comparação ao sábado,
as temperaturas sofrem uma pequena
elevação. Vento de sudeste a nordeste,
fraco a moderado com rajadas.

"" _ ..;,J

:""':;JI}�Ci
, JOAÇAIA
,'"'.
16925°

'

DOMINGO

2 9 4

1 4 2

9 j 3 2, 7I

9 5 1

6 5 2 3

7 8 5
I

5 7 8 , 3I
I

-_._--

7 3 5

3 5 I 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.

DIVIRTA-SE

Oito piadas curtas
J- Para que servelll,os,Óculps verdes?

- Pata verde perto. ,'.'
' ,

2 - Por que a Coca-Cola e a Fanta se

dão muito bem?
- Porque se a Fanta quebrar, a Coca
Cola!
3 - Como se fala topless em chinês?
.: Xem-chu-tian.

'
.

I",,· "M ,,:Você sabequI,' r.". ,,"j' �

.' lagoa e a padaria? ,

,

:. Na lagoa há sapinho, e na padaria,
assa pão.
5 - Você conhece a piada do

fotógrafo?
- Ainda não foi revelada.
6 - O gago aborda

.

- O s,e."" senhor S3... sa... sabe, on...

,,1,.",. ,.-:!t- " I -,.'

"'I,'" ':'

on.:.de fi, .. ,fi .. ; ca a es,co .. : côla de
"i_' "'1

ga... ga... gagos?
- Mas para quê? O senhor já gagueja
tão bem.
7 - A tia vira-se para a Mariazinha e

pergunta:
- Qquçvocêvai fazer quando for

gnifl��na como a Utia3
� tIro regime!

"

,
'

8 - O mendigo chega para uma

senhora e pede uma esmola.
- Em vez de ficar pedindo esmolas,
por que não vai trabalhar?
- Dona, estou pedindo esmola e não

-,- ---
i). 4�1I

dARIOUÁ DO SUL
T '.
150 22°

SE VOC� VAI PARA'H
ERVAL VELHO
A quinta-feira será de

sol com muitas nuvens '

durante o dia. Há também
períodos de tempo nublado

com chuva a qualquer
hora. Temperaturas

entre 9"C e 19"C.

CRESCENTE 6/8

, 'CHEIA 13/8

21/8

NOVA 29/8
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Intercâmbio.

ara
beatriz.sasse@terra.c:om..br I 4784330306

·SUCESSO·
Mais de 150 pessoas marcaram presença,
na tarde do último sábado, no A Cup
ofGossip, realizado na Cantina Nonna

.

Dicca. O evento de moda combinou muita

música, bate-papo, bazar, sorteios de brindes e

cupcakes, além de caprichada identidade visual.
O evento superou as expectativas das organizadoras,
que já programam mais uma edição para 2012.

, PROGRAlVIE-SE!

DIA25
LICOBAR

Rock com a banda Rordak.

LONDOHPUB
Noite eletrônica com San Schwartz, a partir
das 22 horas. Ingressos somente na hora a

RS 10 elas e RS 15 eles.

DIA26
FERRAZZA CAFÉ & BAR

A intérprete, violonista e percussionista Ana

Paula da Silva junta-se ao percussionista
Carlinhos Ribeiro num pocket show
mesclando o melhor da MPB com

composições próprias, numa playlist que
destaca todo o talento, criatividade e

sincronia do duo. Reservas no 3371-6836.

LICOBAR
Denis Torizani, da China Bird Eventos,

retorna da Irlanda com festa animada pelas
bandas Bedinis, Antonio Rauque e Busted.

Exposição das camisetas da coleção 2012

da Eighteen. Couvert artístico a R$ 10.

CENTRO CULTURAL DA SCAR
Comemoração dos 45 anos de fundação do

Corpo de BombeirosVoluntários de Jaraguá,
às 20h. Na programação Banda Over Drive ln

e o Grupo de Câmara da Scar, apresentando
ao público canções de sucesso do cinema.

Ingressos a RS 25 na bilheteria da Scar e na

sede da corporação. A renda será doada para
a manutenção dos serviços dos bombeiros. A

Over Drive ln é composta porquatro músicos

amadores, Francisco dos Santos Tavares
Junior (Chiquinho - bateria), Benyamin

Parham Fard (Beny, baixo), Luiz Fernando

Zanotti (Lufe, guitarra e violão), Paulo
André C. Leszczynski (vocal) e pelo músico

profissional Lemuel Alves Barbosa (piano e

teclado). Informações 3275-2477.

ZUM SCHLAUCH
Fuel Eventos apresenta show com Elton
& Fernando, mais DJ Bibbe Andreatta.

Ingressos a RS 10 elas e RS 15 eles.

SEVEH CHOPERIA - Guaramirim

Sertanejo em dose dupla com Batidão
Brasileiro e Eric & Joel, mais DJs Alan e

convidados. Ingressos a R$ 15 eles e elas
entram de graça até 23h30.

MOVIHG UP - Schroeder
Baladatôquebrado,masbemacompanhado!,
homens que entrarem com três mulheres
não pagam entrada até Oh30. Sertanejo

universitário de Mazzo & Gabriel e pagode
com o grupo Entre Elas; Ingressos na hora a

RS 15 eles e RS 10 elas, que free até Oh30.

CLUBE ATLÉTICO BAEPEHDI
Bailedeescolha da Rainha da Schützenfest.A

partir das 20 horas. Ingressos a RS 10.

CURUPIRA ROCK - Guaramirim
Tributo ao Bananeira (Marcos Klein) falecido
em 21/10/2010, a partir das 21 horas com

as banda Fly-X (Guaramirim), SoulBlind

(Guaramirim), Where I Belong (Guaramirim /

Jaraguá do Sul), Estado Deplorável (Jaraguá
do Sul) e a (cover) Atacama (Schroeder)
Entrada: um quilo de alimento que será

doado para o Lar da Criança Marcos Valdir
Moroso. O evento é realizado pela Prefeitura
em parceria com o Curupira e faz parte da

programação de aniversário de G�aramirim.
.

'.
�'I

,'.

".

CONTATOS eOIJ1'!itAS OPÇÕE$ '.

i

.

.'

'

., tPNDÓN!; 305sro065. Bi�� MAUS .1137754866. SACAAMEf'lJ'UriIIPVB. 3:37Q.., 727. �RRIBA.� .

MADALENA CI;iOPE E CO�I�HA. 3055-3058. ESPAÇ900OCA. 3370:9160, ZUM SCHLAUCH;
lICO BAR· 3054-0855. KANTAN lOUNGE. 33711584, ENOTECADrowrER· 3370-0220.

MOVlNG UP· 8856-8389. SEVEN CHOPERIA· 9951-4497. MR. BEEF • 3275-2230. FERRAZZA BAR E CAFÉ· 3371-6836

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE ·3371-8942. FUEL EVENTOS· 8433-0083. PATUÁ MUSIC • 3054-0800.

A Vou Intercâmbio promove palestra gratuita, nesta

sexta-feira, para quem quer se informar sobre cursos de

idiomas, profissionalizantes, técnicos e universitários,
vistos de permissão para trabalhar, acomodação e vida
na Nova Zelândia. A palestrante é Antonella D'Aquino,
coordenadora de programas de intercâmbio da Worldwide
School of English, em Auckland. Início às 18 horas.
Evento gratuito, confirme presença no 3055-0592.

Beneficente
Está agendado para o dia 3 de
setembro, 6° Carreteiro do cw. Será a

partir das 11 horas, na sede do Círculo
Italiano, no bairro Vila Nova. Valor:
R$ 15. O objetivo é divulgar o CWe
buscar recursos para manutenção do
trabalho. Ingresso com os voluntários
do CWou no 0800 644-2108.

,

Ultimos dias
Quem ainda não visitou a exposição "Recorte e

empilhamentos da paisagem urbana", do artista

plástico Márcio Paloschi, tem até o dia 31. A mostra

está no Sesc de Iaraguá do Sul e tem curadoria de

Josué de Mattos. A mostra individual tem imagens
captadas pelo próprio artista ao longo de anos

de pesquisa e andanças pelas ruas de três

capitais brasileiras: Rio de Janeiro,
São Paulo e Porto Alegre. Em janeiro
é a Livraria Cultura, em São Paulo

que recebe a exposição. No Sesc
o horário de visitação é de

terça-feira a domingo,
das 8h30 às 20h30.
Acesso: gratuito.

IIIIIM

Em setembro
no seu jOrnal

O CORREIO DO POVO
I , J I J' , J J I , t , J f t 1 J I I t. 1 � J ,_ .. I J T 1 I t .f J r e r
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capital
L . . _

Moa Gonçalves

Timlim
A/esteira de mão cheia Berenice Vag

ner, a Beri, está organizando um

almoço de adesão com o grupo de ami

gas para comemorar com um animado

almoço de aniversário da querida irmã
Kátia Vagner. A reunião em torno da ani
mada e cheia de personalidade Katchu
la vai ser realizada na sua bela casa, no

sábado. A aniversariante vai comemorar

mais um ano de vida com saúde, alegria
de viver e ótimas amigas. MG envia um

beijo de parabéns!'

•

ai e vem•••

#,

Deixar o carro no estacionamento
do hotel. ..no estacionamento do

supermercado ... do shopping center...

tudo bem, mas na porta da academia é
ser muito inocente. O que tem de gente
saindo e entrando, não está no gibi. É de
cair o queixo o que tem mulher e homem
traindo nos casamentos.B as bombas
estourando na cidade, com verdadeiros

escândalos, xingamentos e outras

baixarias mais .... Por favor, meu copo
bem gelado de chope Kõnígs Bier!? I�"

REVISTA Suelen Lescovitz, da Revista Nossa,
e Mariazinha Gonçalves, na Feijoada do Moa

iebel&
HaisiTerreno na BR 280

ao lado motel Refúgio, e� Nereu Ramos

Ideal para
galpão industrial

Area di 4.810.2 Flávio Vieira
o grande aniversariante de

hoje é meu querido amigo
a figura que tanto admiro,
Flávio Murilo Vieira, que -

vai comemorar a data com

os filhos Murilo Rafael e'
Emanuele Vieira, com a

amada esposa Sabrina
e uma legião de amigos.
Parabéns e milhões de

felicidades, grande Flavinho.
E que Deus continue te

iluminando neste caminho
maravilhoso e te faça
cada vez mais feliz, você
e seus familiares. Deus te

abençoe!!!

-

G 3055-0024
-

,

.

Leitor liel
o leitor fiel de hoje é Ângelo
Maiochi, daEmmendõrfer
Veículos. Ele é outro amigo que

I acompanha a coluna todos os

dias para ficar antenado no que
acontece na nossa região.

Schroederlest
Nos dias 6 a 11 de setembro,
no Centro de Eventos de
Schroeder, acontece a

Schroederfest, a festa da

integração. Gastronomia,
shows nacional, apresentações
culturais e muita alegria serão

1 p�,it;ltgredientes do evento.

I

III
j I
II l

. ii
' 11

, L . . _,.........

'

__........... ........�--'- __.J.I_'-'-'lll.Lf.......I�iI_·--U.d..( ...I_\_''.u..J:i.i..H--,!'iIi

moagoncalves@netuno.com.br

I'

CANDITADA A bela Gláucia Regina
Sevegnani é uma das candidatas à
Rainha da Schützenfest, amanhã à

noite, no Baependi

Dica de hoje
Curtir a London Pub.

Hoje é dia de muito pagode.

Falha nossa

A degustação de vinhos, que acontece nesta

sexta-feira, às 20 horas, na Bodega Richter,
-

e da Sanjo Vinhos Finos é no município
de São Joaquim e não São Francisco como

registrei na coluna de ontem. Valeu!?
Caraguá Auto Elite

A escolho perfeito

FEIJOADA Os casais E1sio e Rose, consórcio União, e Emerson e

Marli, da Dueme Móveis, também curtiram a Feijoada do Moa, sábado

,

E gratis
As dez primeiras
pessoas que
deixarem um

recado no

meu twitter @
colunadomoa

ganharão
um boné do

Iuventus.

Video cacetada
. Quem foi na 11 a Feijoada do

Moa, no sábado, e de repente
não observou a "vídeo
cacctadadurante o showdo
excelente grupo Mamonas
Assassinas cover, acesse o link:

http://www.youtube.com/
watch?v=HtbQ72jJTDO e pode
conferir tudo, Muito engraçada

CASAL Os amigos Juliano e

Jucimara, casat comandante
. do Restaurante Madalena,
foram conferir a lia Feijoada
do Moa, na IlIlBB

Reembolso
o craque da seleção
Alexandre Pato terá de volta
a quantia que foi penhorada
de sua conta corrente no

processo de alimentos
movido pela ex-mulher, a

atriz Stephany Brito. A conta

vai ficar mais recheada ainda.

Abre aspas
Alguém pode me dizer por onde
anda o Daniel Dantas, hein?

O poderoso banqueiro
conseguiu o que há alguns anos

parecia impossível para um

cara do tamanho dele. Fala

sério, do jeito que o Brasil é
um país sem memória, daqui
a pouco vão dizer que Daniel
Dantas foi um habilidoso meio

campo do Iuventus, o Moleque
Travesso de Jaraguá. Que, aliás,
está de volta à 1 a Divisão do

Campeonato Catarinense.

Só sai morto
Pois é, a campanha ainda nem

começou, mas adversários

sopram no ouvido de Antídio

Aleixo Lunelli. "Nem morto!"
- respondeu, intrigado com

boatos de que iria desistir
da candidatura de prefeito
de Jaraguá do Sul. Aliás, o

industrial já encomendou

pesquisa popular para medir
sua posição. Quem viver, verá!
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

UMAPARTIDA
DEFUTEBOL

Nesse último século, parte da humanidade
deve ter feito a mesma pergunta várias ve

zes: o que faz alguém gostar tanto de futebol?
Acho que se houvesse explicação a outra parte da
humanidade viciada em futebol tentaria a cura

para o vício e largaria imediatamente as bandei

ras, camisas', carteirinha de sócios e cancelaria
os pacotes de TV a cabo. Afinal, olha o quanto de

despesa isso causa a uma pessoa. Mas como isso
é só uma fantasia, essas milhares de pessoas vão

continuar gostando do tal do futebol, a arte de
acertar uma bola dentro de uma trave. Tá bom,
não é tão simples assim.

Já perdi a conta de quantas vezes fui a um

estádio assistir a um jogo de futebol. Existem al

gumas etapas em uma partida de futebol,o que
faz parte do' ritual do torcedor. Primeiro vem a

entrada das equipes em campo. Foguetes, papel
picado, luzes, fumaça, gritos, muita festa. O time
vai ao centro do campo e se apresenta, toca o

hino nacional e a festa acaba. A partir desse mo

mento vai do time permitir que a festa continue
ou não. O jogo está rolando, alguns torcedores

gritam, outros só assistem e outros assistem e

gritam, nem sempre para incentivar ou para co

brar, só por gritar mesmo e soltar a raiva presa
durante a semana. O time faz gol. Bom, �f vem a

festa novamente, todo mundo pula, comemora,
é até bonito de ver,

gente que nunca

se viu na vida se

abraçando e divi
dindo alegria.

Chega o inter

valo, o momen

to em que todos
conversam sobre o

jogo ou outras coi

sas' mas geralmen-
te falam do gol, das

.
chances perdidas, do juiz, do bandeirinha. Nesse
meio tempo compram algo para comer, beber e

vão ao banheiro. Eu diria que o intervalo é tão

importante para o torcedor quanto é para o jo
gador. Imagine o torcedor na arquibancada, com

fome, vontade de ir ao banheiro, mas sem poder
sair com medo de perder o momento sublime do

gol do seu time. Então, se não fosse o intervalo, o

segundo tempo não. seria o mesmo.

Na segunda etapa, as pessoas torcem para ver

outro gol, mas também ficam apreensivas com

medo de ver o gol do time adversário. Assim vai,
já gritam menos, estão um pouco cansadas, mas

o incentivo continua, até que chega os momen

tos finais, de maior tensão e o juiz encerra o jogo.
Aí todo mundo sai feliz do estádio, comemo

rando e esperando o próximo. Afinal, não é um

simples jogo de futebol, é uma confraternização
e uma desculpa para soltar os cachorros, que me

perdoem nossos amigos. Você, que não gosta de
futebol, entendeu? Eu também não, mas sei que
é muito bom.

. ,

Eu diria que o

intervalo é tão

importante para o

torcedor quanto é

para o jogador.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Pintada, e um filhote dela, sobreviveram à enchente que atingiu a região no

início do ano passado. O lar temporário onde os dois moravam foi destruído por um

deslizamento de terra. Hoje, eles continuam aguardando uma casa e o carinho de

alguém disposto a adotá-los. Informações: (47) 9123-0657 ou ajapra@ajapra.org.br.

.. -

Contabilidade

Pr':;�$ff\il
Ú!rn�d;13

Credlomdade

M'o'W.gum:.com,br

r;mrf-4T47

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Antenor se desculpa com Griselda. Juan, Tere

za Cristina e Crô chegam ao local do desfile. Esther
e Paulo dão entrevista para a jornalista Beth. Todos
reclamam do atraso no desfile. Antenor pede para
Griselda se vestir com mais feminilidade e arrumar

um novo emprego. Paulo e Esther são ovacionados
na passarela. Tereza Cristina repreende René Júnior
ao vê-lo no computador. Antenor pensa em encontrar

uma pessoa para fingir ser sua mãe .

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo planeja recapturar Açucena. Herculano

procura Úrsula. Augusto aceita que Açucena e Jesuíno se

casem. Zenóbio decide viajar e Florinda fica angustiada.
. Penélope diz a Bel que ele pode virar um artista de cine
ma. Antônia e Inácio avisam a Miguézim sobre o plano
de Jesuíno contra Timóteo. Tomás diz que escolherá uma

moça da cidade para contracenar com Silvério em seu

novo filme. Úrsula é picada por uma cobra. Timóteo in
vade a casa de Euzébio e descobre que foi enganado por
Jesuíno. Herculano encontra a duquesa e a leva para o

acampamento. Jesuíno se surpreende quando Augusto
avisa que ele será o rei de Seráfia.

• MORDE & ASSOPRA
ícaro promete não abandonar Naomi. Abner tenta

confortar Naomi e a trata com carinho. Júlia fica inco
modada com a desconfiança de Abner e se afasta de
ícaro. ícaro sonda Amanda sobre o passado de Naomi.

ícaro se desespera quando Amanda diz que pretende
ir embora com Rafael. Tânia se queixa com Guilher
me de que teve que mentir para Júlia sobre a viagem.
Amanda confirma que Naomi tem um segredo. Alice
vê Guilherme com Tânia e fica abalada. Renato tenta
confortar Alice e a beija. Xavier pede Elaine/Élcio em

.

noivado. Minerva revela para John que sua pobreza é
fachada e o paleontólogo lhe conta que Júlia tem um

patrocinador secreto.

• VIDAS EM JOGO
Ivan decide incriminar Rita e a envolve no seques

tro da filha de Regina. Patrícia conversa com Francisco e

afirma que aceitará a mesada em troca do bebê. Roseli
convence Ernesto a acompanhá-Ia para levar as coisas
de Ivan até a delegacia. Fátima conversa com Daniel
e afirma que convencerá Cacau a não falar mais com

Welligton. Francisco conta para Marizete que beijou Rita.
O delegado avisa para Cleber e Regina que já encontra
ram uma arma na sala de Maurício. Rita recebe em casa

um vestido enviado por Francisco.
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CD: EDDIE VEDDER

Ukelele Songs é uma coleção
de músicas tocadas no ukelele
(instrumento havaiano de

quatro cordas, semelhante
ao cavaquinho). O resultado
é um trabalho surpreendente.
Participações de Glen Hansard

(lhe Frames, lhe Swell
Season) e Cat Power. Ukelele

Songs evidencia o talento de
Eddie Vedder e a paixão com

que ele gravou estas canções.
O músico consegue emocionar
e ser objetivo ao mesmo tempo
em faixas curtas e simples, de
em média dois minutos e meio .

Segundo críticos de música, o

resultado é admirável. Ou seja,
melhor de uma pessoa que dá
sempre o melhor de si.

Em 'Os últimos soldados da
Guerra Fria', Fernando Morais
volta aos anos de 1990. No
início da década, Cuba criou a

Rede Vespa, um grupo de doze
homens e duas mulheres, que
se infiltrou nos Estados Unidos
com objetivo de espionar alguns
dos 47 grupos anticastristas
sediados na Flórida. O motivo

-

dessa operação era colher

informações para que pudessem
evitar ataques terroristas ao

território cubano. O livro é
.

uma publicação da editora
Companhia das Letras.
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MELANCOLIA
Um planeta chamado Melancolia está na

eminência de colidir com a Terra, o que
resultaria em sua destruição por completo.
Neste contexto Justine (Kirsten Dunst)
está prestes a se casar com Michael

(Alexander Skarsgard). Ela recebe a ajuda
da irmã, Claire (Charlotte Gainsbourg), que
juntamente com o marido John (Kiefer
Sutherland) realiza uma festa suntuosa

para a comemoração. 'Melancolia'
é o novo filme de Lars von Trier.

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 21h10)
• 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 16h10)

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

• 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)

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

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20, 19h50 e 21h50)

• Cine Neumarkt 3
• Quero matar meu chefe - Leg (19h215)
• Super 8 - Leg (14h, 16h30 e 21 h20)

• Cine Neumarkt 4
• Onde está a felicidade? - Nac (14h15, 16h45, 19h30 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 21 h25)

• Cine Norte Shopping 2
-Protessora sem classe - Leg (13h50, 16h10,

18h10 e 20h25)

• Cine Norte Shopping 3
• Lanterna Verde - Dub (13h20 e 15h50)
• Lanterna Verde - Leg (18h30 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 (13h10, 15h25, 17h40 e 19h55)
• Super 8 - Dub (22h1 O)

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

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

Dub (18h)
• Capitão América: O primeiro vingador - Dub (12h40)
• Capitão América: O prirneíro vingador - Le,g _) , !

(15h15 e 20h45)

Bruna Lombardi

elogia o marido
Em cartaz com ó filme 'Onde está a

felicidade?', a atriz Bruna Lombardi voltou à

cena. Por isso, tem dado diversas entrevistas

e, claro, sempre fala sobre o relacionamento,
de 30 anos, com Carlos Alberto Riccelli.
liA gente cresceu muito junto. Temos uma

relação apaixonada, aquela que dá prazer
de p�nsar que você à noite vai dormir com

essa pessoa', declarou.

asce a filha de
Fernanda Pontes
A apresentadora Fernanda Pontes deu à
lua Maria Luiza logo no início da manhã

de ontem. A expectativa era de que a

menina, filha de Diogo Boni, chegasse
apenas nesta sexta-feira. Fernanda

começou a sentir contrações na terça
feira e foi para o hospital, localizado na

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Logo
depois, ela agradeceu os fãs via Twitter.

. Sofia Coppola se

casa no �sábado
A cineasta americana Sofia Coppola, filha
do diretor Francis Ford Coppola, vai se

casar, neste sábado, na Itália. O noivo
é o vocalista da banda de rock francesa

Phoenix, Thomas Mars. A cerimônia
estava sendo mantida em sigilo, mas a

informação acabou vazando. O casal vive

em Paris com as duas filhas, Romy, de

quatro anos, e Cosima, de um..

Xororó sugere que

Sandy engravide
o cantor sertanejo Xororó, pai de Sandy,
não vê a hora de ganhar um neto. Ele
não quer mais esperar e sonha que a

filha, Sandy, engravide o quanto antes.

Recentemente, Xororó disse que ele e a

mulher, Noely, estão preparados e ansiosos

para serem avós. Sandy é casada com o

músico Lucas Lima, da Família Lima, desde
setembro de 2008, mas ainda não sugeriu
qualquer intenção de ter um filho.

HORÓSCOPO

Cantor saiu com

capas da Playboy
Em entrevista à edição de setembro da
revista Playboy, o cantor Latino falou:

"já saí com várias capas da Playboy, mas

já sai com muita mulher feia também".
Ele ainda comentou que a vida amorosa,

muitas vezes, acompanhou os momentos

da carreira, com os altos e baixos. Latino

pretende se casar em 12 de dezembro de
2012 com a atriz Rayanne Morais .

Ricky Martin quer
aumentar a família
o cantor Ricky Martin, que já é pai
dos gêmeos Valentino e Matteo, está

pensando em fazer a família crescer.

"Minha família é muito recente. Quero
ter não uma, mas duas ou talvez três
lindas meninas andando pela casa', disse.
Martin assumiu a homossexualidade

no ano passado e, atualmente, namora

o operador da Bolsa de Valores,
Carlos Gonzalez Abella.

[i"i1 ÁRIES
.

•• Quem trabalha como autônomo ou por conta própria está em

.

vantagem. Não convém fugir às responsabilidades familiares.

Busque interesses em comum com parentes.

TOURO
Este é um bom dia para expressar o talento, desde que respeite
os limites do corpo. No campo afetivo, o clima p de festa, .

satisfação e envolvimento. Aproveite o poder de persuasão.

GÊMEOS
Os ventos sopram a seu favor, por isso não se surpreenda
recuperar um dinheiro que havia perdido. No trabalho, o clima é
de insatisfação. No amor, é hora de mostrar os sentimentos.

cANCER
Boa fase para ampliar a clientela e os contatos de amizade. Porém,
não fuja das responsabilidades. O desejo de agradar a quem ama

será determinante. CUidado com pessoas autoritárias.

LEÃo
Faça tudo com cautela e discrição, principalmente no trabalho.
O apoio de quem ama será fundamental para conseguir a

estabilidade desejada. Mantenha a calma.

VIRGEM
Bom .dia para somar forças com as pessoas que comungam
dos mesmos interesses e objetivos. Vênus em seu signo realça
a beleza e o poder de encantamento. Selecione melhor as

amizades.

UBRA
Você pode conquistar ótimos resultados no trabalho. Tudo indica

que está mais confiante para realizar as tarefas rotineiras.
Momentos de privacidade vão atiçar a vida amorosa.

ESCORPIÃO
No campo profissional, excelente dia para contar com a ajuda
de terceiros. No campo afetivo, há indícios de forte sintonia com

a pessoa amada. Mantenha concentração nas atividades.

SAGITÁRIO
A dedicação ao trabalho pode estar sendo avaliada. Não perca
as oportunidades que vão surgir, mas evite bater de frente com

pessoa de autoridade no decorrer do dia. Aja com cautela.

CAPRiCÓRNIO
O astral revela uma maior interação com os outros. As .

necessidades afetivas podem bater de frente com os interesses

profissionais. Valorize as parcerias.

AQUÁRIO
Boa fase para quem trabalha em casa ou por conta própria.
Mas contratempos podem surgir no caminho. À noite, você terá
maior necessidade de recolhimento. Não desanime diante dos
obstáculos.

PEIXES

Hoje, você conseguirá expressar todo seu talento. No campo
afetivo, o clima de união será invejável. Não meça forças com

pessoa autoritária ou conservadora. "
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FRITADAS E
OMELETE
Fáceis defazer, asfritadas
são ótimas opções para
quem não tem muito

tempo para gastar na

cozinha. Mas, também
não dispensa um prato
saboroso à mesa. Se você
é uma dessas pessoas,
aproveite as receitas
e se delicie.

Omelete com

molho de queijo
Ingredientes:
� 8 gemas de ovo

• 1/4 xícara (chá) de farinhà de trigo
• 8 claras de ovo em neve

• Sal a gosto
• Pimenta do reino branca
• Manteiga para untar

-,

Molho
• 2 colheres (sopa) de manteiga
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 xícara (chá) de leite .".,

• 1 xícara (chá) de queijo prato ralado �_.

,
..

','11!,,�.'!i!_I' 'fIi!. "
,(' _-,'

Modo de preparo:
,

'

Misture as gemas com a farinha e a

pimenta e bata muito bem até que

engrosse. Bata as claras em neve.

Adicione 1/4 de xícara (de chá) de

água com um pouco de sal. Adicione a

mistura de gemas às claras em neve e

mexa cuidadosamente. Ponha em duas
formas redondas de 20 cm de diâmetro

por cinco centímetros de altura bem
untadas com manteiga e leve ao forno
moderado por cerca de 15 minutos.

Molho
Leve a manteiga, em uma panela, ao fogo
(médio) até que derreta. Adicione a farinha,
o sal e o leite. Mexa até que engrosse.
Junte o queijo e deixe derreter.

Fritada de batata
combacon

Ingredientes
• 8 ovos

• 1 xícara (chá) de bacon picado em

cubos pequenos
• 2 colheres (sopa) de queijo parmesão

ralado
• 1/2 xícara (chá) de cebolinha picada
• 1/2 kg de batata cozida em rodelas
• 2 colheres (sopa) de óleo
• Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Em uma tigela, bata os ovos com um

batedor manual por dois minutos.

Em seguida, junte o bacon, o queijo
parmesão, a cebolinha, o sal e a

pimenta. Mexa até ficar homogêneo.
Incorpore as batatas cozidas e misture

delieadamente. Em uma frigideira,
aqueça o óleo. Despeje a mistura

de ovos e frite em fogo baixo, por seis

minutos, ou até dourar as bordas.
Com uma espátula, vire a fritcdo com

cuidado e deixe por mais cinco minutos,
0lJ. até dourar. Retire do fogo e coloque

,

sobre toalha de popel, para retirar o

d d S'
I - 'I

id
� I Ui" U j ,

excesso e gor ura. irvc em sequi a.

Fritada com

cebolas e provolone
Ingredientes
• 300 g de cebola roxa

• 2 colheres (sopc) de leite
• 80 g de toucinho defumado
• 150 g de queijo provolone
• 2 colheres (sopa) de queijo ralado
• 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 8 ovos

• Manteiga
• Vinho branco seco

• Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
\

Descasque as cebolas, corte-as em gomos e refogue
em uma panela com o azeite de oliva. Adicione sol,
pimenta, um pouco de vinho e deixe cozinhar por cerca

de dez minutos, mexendo de vez em quando. Deixe
esfriar. Corte Q toucinho em tiras finas e o provolone em

cubinhos. Em uma tigela, bata os ovos com uma pitada
de sal e uma de pimenta. Junte o queijo ralado, o leite, o

toucinho, o provolone e a cebola e mexa bem. Unte bem
com manteiga uma frigideira antiaderente e aqueça.
Em seguida, despeje a mistura preparada, cubra e

deixe cozinhar. Vire a fritada e cozinhe por mais dois ou
,

três minutos. Retire do fogo e sirva a seguir.
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PONTO DE VISTA

VIRTUDES - VI
-SERENID E!

CRIS
WATZEO. ESTUDIlHTE

DE DIREITO

No final de semana que passou,
fiquei por um tempo pensando

qual seria a virtude a abordar nes

te artigo. E admito que a inspiração
aconteceu no domingo à noite, quan
do peguei um livro da estante e abri
numa página com a seguinte história,
que vou contar com as minhas pala
vras aqui para vocês, leitores.

Numa bela tarde, o pequeno Lu
cas estava com muita raiva de um

amigo dele que tinha cometido uma

injustiça, e então foi ouvir as pala
vras sempre sábias de seu avô. E ele
escutou o seguinte:

"Deixe-me contar-lhe uma histó-
. ria. Eu mesmo, algumas vezes, senti

grande ódio daqueles que me magoa
ram. Contudo, o ódio corrói você, mas

não fere seu inimigo. É o mesmo que
tomar veneno, desejando que seu ini

migo morra. Lutei muitas vezes con

tra estes sentimentos.
É como se existissem dois lobos

dentro de mim. Um deles é bom e não

magoa. Ele vive em harmonia com

todos ao redor dele e não se ofende

quando não se teve intenção de ofen
der. Ele só lutará quando for certo

.

fazer isto, e da maneira correta. Mas,
o outro lobo é cheio de raiva. Mesmo
as pequeninas coisas o lançam num

ataque de ira! Ele briga com todos, o

tempo todo, sem qualquer motivo.
Ele não pode pensar porque sua rai-

va e seu ódio são muito grandes. É
uma raiva inútil, pois sua raiva não irá
mudar coisa alguma! Algumas vezes é
difícil conviver com estes dois lobos
dentro de mim, pois ambos tentam

dominar meu espírito".
Lucas olhou nos olhos de seu avô

e perguntou:
- E qual deles vence, vovô?
O avô sorriu e respondeu:
- Aquele que eu alimento m�is

frequentemente.
Busque alimentar seu lobo da se

renidade, da tranquilidade e da paz
de espírito diariamente, pois, fará
um bem para você mesmo, como

para aqueles que fazem parte do seu

dia adia.
Tenho orgulho de poder conviver

diariamente com dois homens que
me ensinaram a importância .da se

renidade. Desde pequeno, sempre
vi no meu avô aquele exemplo de

homem, que mantém a tranquilida
de e paz de espírito durante todos os

momentos da vida. E em relação ao

meu querido pai, sempre que podia
ir junto com ele nos torneios de tênis,
via o quanto é importante ter sereni

dade, nunca vi ele perder a tranqui
lidade dentro da quadra de tênis e

tenho certeza de que ele queria de

alguma forma me mostrar o quanto
é importante termos paz de espírito.

f

Por último, também quero par-

tilhar a seguinte história, que nos

mostra de outra forma como pode
mos aplicar a serenidade durante
nosso dia a dia:

Um diretor de empresa irritado

gritou com seu gerente porque es

tava com muita raiva naquele mo

mento. O gerente ofendido e mago-
. ado, quando chegou em casa, gritou
com sua esposa, e a acusou de gas
tar demais, com um bom e farto jan
taràmesa.

Sua esposa, com muita serenidade,
amor e demonstrando perdão, afagou
seus cabelos e beijou-o, e disse:

- Querido, prometo que amanhã
farei seu prato favorito. Você traba
lha muito, está cansado e precisa de
uma boa noite de sono. Vou trocar

os lençóis da nossa cama por outros

bem limpinhos e cheirosos para que
você durma tranquilo. Amanhã você
vai sentir-se bem melhor.

Saiu e foi para o quarto, deixando
o sozinho com seus pensamentos.

Naquele momento foi rompido o

círculo da raiva, pois, ele esbarrou com

a serenidade, a tolerância, a doçura, e
.

principalmente no perdão e amor.

É a busca diária desta bela vir
tude chamada serenidade que nos

leva a encontrar a verdadeira e du
radoura felicidade. Busquemos ser

serenos, e com certeza iremos ver a

mudança que isso trará para nós!

DO LEITOR
-

ED CAÇA0
Leio O Correio do Povo sempre que consigo, acho

muito interessante, é o melhor jornal da região,
mas fiquei muito decepcionado no dia 12 de agosto
quando li a coluna de Luiz Carlos Prates.

Acho que ele não foi feliz nas suas palavras quan
do tocou no tema educação. Já na abertura de seu tex

to, ele coloca o seguinte título "Cala, e estuda!", nesse

texto ele diz que professores não precisam se adaptar
aos alunos, mas são os alunos que precisam se adap
tar aos professores, ele também cita que os alunos, na

visão dele, são todos iguais e são eles que precisam
querer aprender, o professor só precisa se responsa
bilizar pela serenidade e ser duro com seus alunos, e

cita escolas militares como exemplo.
Acho que ele não soube interpretar bem a educa

ção e o sistema educacional, pois estão falidos e não

precisamos de pessoas que apenas critiquem e falem

mal, e não façam nada.
u essa coluna e achei muito infeliz, pois temos

que compreender nossos alunos, tocar seus corações,
ninguém nasce burro e muito menos bagunceiro.
Acho que esses alunos são frutos de uma sociedade

perdida e com princípios errados. Se continuarmos
a escutar ideias tão fechadas e de ditadores que não

compreendem que todas as pessoas têm uma baga
gem e que precisam de mestres que não apenas ensi

nem matérias, mas que ensinem a arte de viver.
Mas se não mudarmos e nos adaptarmos à nova

realidade sempre seremos um país de muitos críticos,
que acham que tudo se resume a severidade e ditadura,
nunca seremos um país honesto e digno.

Silvestre Grabowski,
acadêmico do CUI'SO de

Pub6cidade ela Uniasselvi/P.lmeg

FALECIMENTOS
COMUNICADO

VALDENIR JOSE HOEPERS, CPF

481.347.919-72, comunica que re

quereu junto à FUJAMA (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente), licen
ciamento Ambiental, para a atividade
de PRAD - Plano de Recuperação
de Área Degradada, com localização
a Rua Joaquim Francisco de Paulo -

Bairro Chico de Paulo - Jaraguá do Sul
- SC, sendo a área de 225,00 m2 na

M.I. 2.990. O prazo para impugnação
junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a

partir da data desta publicação, sendo

que o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

• Faleceu no dia 24/8 Erna

Mattes com idade de' 74

anos, o sepultamento foi
realizado dia 25/8 às 09h
saindo o féretro da Capela
Mortuária Nereu Ramos

seguindo após para o cemi

tério do Santo Antônio.

• Faleceu no dia 23/8 João
Fontana com idade de 74

anos, o sepultamento foi re

alizado dia 24/8 às 16h sain

do o féretro da Igreja Nossa
Senhora Rainha da Paz,
seguindo após para o cemi

tério da Vila Lenzi.

A Família enlutada.

A família enlutada de

Olindina Rebelo
agradece ao Lar das Flores, seus administradores e fun
cionários, E aos médicos Dr. Cnstovão, Dr. Luiz Bonilauri, Dr.
Mauro Yared e todos os amigos que' ela conquistou em sua

jornada, parentes e a todos que enviaram flores, coroas e

acompanharam até a sua última morada. Convidando a todos

para a missa de Sétimo Dia que será realizada na Igreja Ma
triz São Sebastião, no dia 26/8 às 19h.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATNA DO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Tabelionato Griesbach Avenida Marechal Deodorona Fonseca n° 1589
Notas e Protesto Telefone: (47) 3273-2390· Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, clc o artigo 995 do código de Nor
mas da CGJISC, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento no prazo de
3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal FICAM INTIMADOS DO PROTFSIO:

Nome, ADEMAR LOTH, CPF: 351.127.009-04 torna público que
está requerendo à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a

Autorização de Corte para Supressão de Vegetação Nativa,
localizada na Rua Sete de Janeiro S/N, Zona Rural -

Massaranduba.

Oeisi Cristini Sebold

Engenheira Florestal

Rua Felipe Schmidt, 485, Centro
88010-001 - Florianópolis - Santa Catarina
Fone: + 554832161700
E-mail: fatma@fatma.sc.gov.br
URL: www.fatma.sc.gov.br

Apontamento: 186185/2011 Sacado: CRISTIAN EDUARDO SKIARSKI Endereço: RUA DA

ABOliÇÃO, 260 - RAU - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-150 Credor: VAlDOCIR HAAS ME
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 28365-2 - Motivo: falta de pagam��to Valor: R$ 400,00 -

Data para pagamento: 08/08/2011- Valor total a pagar R$453,53 Descnçao dos valores: Valor
do título: R$ 400,00 - Juros: R$1,20 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con-
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

_

A���������:-i-ã6i-52-i2õ-ii-s��d�:-FE--FiNANoo-iIDA Endereço: RUA PASreR
ALBERT SCHNEIDER 899 AP 02 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: PV CO
BRANCAS E SERVICOS LTDA ME Portador: MIRCEA MIRANDA ROCHA Espécie: DMI - N'
Titulo: 001 A REH - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.224,00 - Data para pagamento:
11/08/2011-Valor total a pagar R$2.283,06 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 2.224,00

- Juros: R$ 3,70 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 -

Diligência: R$ 20,31
--------------------------------------------------------------_-------------------------------------------

Apontamento: 186186/2011 Sacado: JOAO NAN B. DE MACEDO RIBAS Endereço: JORGE
BUlIR 245 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-440 Credor: CENTRO FORM CONO LES IJDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo: 26541- Motivo: falta de pagam.e�toValor: R$182,00
- Data para pagamento: 10/07/2011- Valor total a pagar R$236,63 Descnçao dos valores: Va
lor do titulo: R$ 182,00 - Juros: R$ 2,30 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 186376/2011 Sacado: JOICYHOHL Endereço: RUA BERmAWEEGE, 1185-
BARRA DO RIO CERRO - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-500 Credor: INKOR - INDUSTRIA
CATARINENSE DE CaIAS E REJUNTE Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 44709.F/I-2 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 204,85 - Data para pagamento: 08/08/2011- Valor total
a pagar R$260,89 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 204,85 � !u:os:.R$ 0,68 Emolumen
tos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência R$ 20,31

Apontamento: 185978/2011 Sacado: lANCH.MISTER X IJDA ME Endereço: RUA REINOL
DO RAU 519 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: OESA COM E REPRES IJDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5944858U - Motivo: falta de pagam�n�oValor: R$ 291,72 - Data

para pagamento: 02/08/2011 - Valor total a pagar R$337,69 Descnçao dos valores: Valor do
titulo: R$ 291,72 - Juros: R$1,26 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu

ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66
-----------------------------------------------------------------_--_-----------------_-----------------_-

Apontamento: 186061/2011 Sacado: lANCH.MISTER X IJDA ME Endereço: RUA REINOL
DO RAU 519 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: OESA COM E REPRES IJDA Porta
dor: - Espécie: DMI - N'Titulo: 5950214U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 544,78 - Data

para pagamento: 05/08/2011 - Valor total a pagar R$591,48 Desc�ção �os valores: Valor do
titulo: R$ 544,78 - Juros: R$I,99 Emolumentos: R$1O,85 - Publicaçao edital: R$ 22,35 Condu
ção: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66
---------------------------------------------------------------------------_------------------------------

Apontamento: 186269/2011 Sacado: LEANDRO BERWIG Endereço: AV. GEI'ULlOVARGAS
927 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89251-000 Credor: CENIRO FORM CONO LES lIDA EPP
Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 28235 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 153,00 -

Data para pa�ento:·1O/07/2011-Valor total a pagar R$199,64l?esc�ção.dos valores: Valor
do titulo: R$ 153,00 - Juros: R$ 1,93 Emolumentos: R$10,85 - Publicaçao edital: R$ 22,35 Con

,dução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66
-------------------------------------------------------------------------- ....-------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 25/08/2011.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de agosto de 2011.

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LC)N'GA ESPERll

mas. de um convênio entre os

hospitais jaraguaenses e a Pre
feitura. Segundo Sérgio Luiz Pa

checo, gerente regional de Saúde,
os acordos com os hospitais Iara
guá e São José ainda não foram
oficialmente firmados. Não há

previsão para o início dos proce
dimentos por meio do mutirão,
mas Pacheco se mostrou con

fiante: "acredito que, no mais tar

dar, amanhã de manhã, teremos

a confirmação dos hospitais".
. Maurício Souto-Maior, di

retor do Hospital São José, res

saltou que a instituição será

parceira do governo estadual e

só falta oficializar o acordo para
dar início às cirurgias do muti
rão. Desde o início de 2011, o

hospital São José realizou 150

operações em convênio com o

SUS. "Temos o compromisso
com o Estado de realizar mais
250 até o fim do ano", comentou

o diretor. Outro motivo que tal
vez atrase o início do mutirão é
a organização da fila e da agen
da médica. O OCP publicou,
no dia 16 deste mês, matéria
sobre a fila de espera. Ana Júlia
dos Santos Helegda, de 3 anos,

aguarda por cirurgia de amída

las, mas não havia sido chama
da até a tarde de ontem.

Alívio veio depois de quatro anos
Mutirão do Estado
ainda não foi posto
em prática, mas

" .

convénio com o
. , . . , ,

murucipio ja esta

realizando cirurgias

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Depois de quase quatro anos

na fila de espera, ontem

dona Damazia Simas Souza, 66

anos, acordou mais aliviada. Na

terça-feira, por volta das 15h, ela
recebeu um telefonema avisando

para que se preparasse, pois no

dia seguinte precisaria estar no

Hospital São José às llh30. Dona

Damazia entrou no Centro Cirúr

gico por volta das 14h. "Imagine
se não foi homo ITô' aliviada. On
tem de noite mesmo fui dormir e

cheguei a chorar de dor", disse a

senhora. A comerciante rompeu
o tendão do ombro esquerdo em

2007 e desde lá vinha tentando a

cirurgia pelo SUS.
O chamado de dona Damazia

ainda não faz parte do mutirão
de cirurgias eletivas do Estado,

MARCELE GOUCHE

EDUARDO MONTECINO
,

Ultimos dias para vacinar

contra poliomielite
Um alerta para os pais que

ainda não levaram seus filhos
de zero a menores de Cinco anos

para tomar a gotinha: a campa
nha nacional de vacinação con

tra a poliomielite ou paralisia
infantil, como também é conhe
cida a doença, vai somente até
amanhã. Dados da Secretaria de
Saúde do município confirmam

que até a última terça-feira, a

campanha havia ultrapassado
a meta gera} de 9.569 crianças

. imunizadas. O público estimado
é de 9.984. Segundo, Walter Cla

vera, diretor de Vigilância em

Saúde, o que preocupa é uma

faixa etária que ainda não está
devidamente imunizada. Mui

tas crianças entre zero e dois
anos não foram levadas às uni

dades de saúde, ou seja, o núme
ro continua abaixo do percentual
mínimo esperado de 95%. "É im

portante os pais não deixarem

para a última hora. Este é o últi
mo momento", enfatiza.

. .. 'Clacera: explica que o gover-

Crianças que não tomaram a la dose da vacina
de pólio podem tomar a IA &,za até amanhã-.. *.

no federal estipula um período
para a realização da campanha,
porta�to não há como prolon
gar. Além dos pequenos serem

vacinados contra pólio, a oca

sião pode ser aproveitada para
imunizá -Ios também contra

sarampo. Esta campanha é vol
tada para crianças de um a me

nores de sete anos. Até a última

terça-feira, 10.443 crianças ha
viam recebido a vacina, corres

pondendo a �O% da meta que é
de 11.660. A campanha contra o

sarampo vai até 16 de setembro.
Para que os pequenos recebam I

as vacinas, é indispensável levar
a carteira de vacinação. Em Iara
guá, 16 unidades de saúde estão

aplicando as vacinas.

Locais de
• iW

vaclnaçao
• Barra do Rio Cerro
Posto de SaúdeWolfgangWeege - Pama
= Centro
Unidade Sanitária Central
• Estrada Nova
Posto de Saúde Mathilde Sebold Blunk
• Garibaldi _

• SantoAntônio
Posto de Saúde Dr, ,Agostinho Luís
Bíanchi
• São Lnfs- Caie

.

Posto de Saúde Renato Pradi Caie
·VIlaLalau
Posto de Saúde Dr. Álvaro Batalha .

•VilaLenzi
Posto de Saúde Dr. Erich Kauffmann
·VilaNova
Posto de Saúde Adilson Bassaní
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NOSSOS HERÓiS TAMBÉM
MERECEM TRILHA SONORA.

4SANOS

_-- coNCERTO

MÚSICA NO CINEMA
EM BENEFÍCIO DO CORPO DE BOMBEIROS

ZOh
Z6DEAG9STO

sexta-fetra

INGRESSOS DISPONívEIS
NOS BOMBEIROS E NA seAR.

II

-'8'::.- -

cmcAPOIO:

. -

. -

IBOPE
CONFIRMA:

PetA qa VEZ,
A MAIS OUVIDA.
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FUTSAL

Ala da ADJ na Seleção Brasileira
Há três meses em

Jaraguá, Dian Luka
é convocado para

representar o Brasil
em amistoso contra

Seleção do Kwait .

J.ARAGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

OtrabalhO feito no novo pro
jeto do futsal jaraguaense

já rendeu o primeiro reconheci
mento nacional. A ala Dian Luka
foi convocado para a Seleção
Brasileira que vai disputar dois
amistosos no Kwait, nos dias 3 e

4 de setembro, contra a equipe
local. O aviso foi dado na última

terça-feira. Dian não aparecia na

lista de convocados, masVinícius

foi cortado por lesão e o atleta da

ADJ foi chamado para substituí
lo. Os jogadores se apresentam
no dia 2 de setembro.

Não é a primeira vez que o jo
gadorvai defender a Seleção Bra
sileira. Ano passado, ele foi con

vocado duas vezes para a seleção
sub-20. A primeira foi para um

amistoso e a outra para o Cam

peonato Sul-americano, do qual

B TAF

Estádio será
reformado
o Botafogo Esporte Clube
vai receber R$ 122.923,96
para as-obras de ampliação
e reforma de seu estádio.
O repasse foi aprovado por
unanimidade, na terça-
feira, durante a primeira
discussão e votação na

Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul sobre
a abertura de crédito
especial para o clube
da Barra do Rio Cerro.

Segundo o diretor técnico
do Botafogo, Valdemir
Salviano Da Silvá, a

mudança na infraestrutura
do estádio será essencial

para garantir mais
'

conforto aos jogadores e

à comunidade. O estádio
vai sediar os jogos do

Campeonato Catarinense
da Divisão de Acesso.

MARCELE GOUCHE

AOeta faz trabalho físico para jogos do Estadual e amistosos no exterior

foi campeão. O responsável pelas
convocações anteriores foi Van

der Iacovino, que hoje é auxiliar
técnico do time adulto.

O atleta não esperava ser

convocado este ano, por não es

tar disputando a Liga Nacional.
IIÉ uma felicidade imensa, todo

jogador sempre sonha com isso

e será uma satisfação fazer parte
desse grupo", disse Dian. Sobre

. o futuro, o ala espera fazer um

bom trabalho para ser convoca

do mais vezes e ficar na lista da

seleção.

·0 treinador

Comandante da equipe e ex

periente em revelar jogadores,
o técnico Renato Vieira lembra

que Dian não é o primeiro que
ele "coloca na Seleção Brasileira".

Segundo ele, foram mais de sete

atletas em dez anos. O treinador
não lembra ao certo o número,
mas afirma que o importante é

que os jogadores façam sucesso

e consigam subir na carreira.
IIEle vai fazer falta para o time,
mas é bom que ele esteja lá,
porque é um reconhecimento do
nosso trabalho e serve de moti

vação para os outros jogadores",
destacou Renato.

Basquete masculino segue
no Citadino da Liga Norte

Depois de massacrar o lan
terna Ginástico/Joinville por 112

a 46, no final de semana, a equi
pe de basquete adulto masculino

Menegotti/Delta, da Ajaba (Asso
ciação Jaraguaense de Basquete-

.

bol) conquistou uma vaga para a

segunda fase do 6° Càmpeonato
Citadino de Joinville, promovido
pela Liga Norte de Basquete.

Com a vitória, os jaraguaen
ses terminaram a primeira fase
do campeonato na terceira cola

ção, com 18 pontos. Das 11 equi
pes que começaram disputando
o Citadino, apenas oito se classi
ficaram para a próxima etapa.

Juntos desde 2008, o que era

para ser uma reunião de amigos
apaixonados por basquete se tor

nou a equipe Menegotti/Delta,
que já colhe os frutos da dedica

ção ao esporte. Segundo o técni
co Paxá Stange, o time está bem

preparado para seguir em frente
no Citadino: lia equipe está tecni-

Equipe jaraguaense busca o segundo título
de competição,disputada em Joinville

I

camente muito forte e entrosada,
com atletas que já foram profis
sionais e que.. principalmente,
amam o basquete", comenta.

Atual campeã da Liga Norte,
a Menegotti/Delta vai buscar em

setembro uma vaga nas semifi
nais da competição, na fase de

playoffs (melhor de três jogos).
O adversário será a Abavi, de Bal
neário Camboriu, que terminou
a primeira fase em sexto lugar. Os
jogos vão acontecer nos dias 4,
18 e, se necessário, 25 de setem

bro, no ginásio Ivan Rodrigues,
em Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TÍTULO

Inter é bicampeão da Recopa
Em jogo emocionante no Beira-Rio, time

gaúcho vence arqentínos e ergue a taça
DA REDAÇÃO
ALEXANDRE PERGER

-,

A noite de quarta-feira foi de festa
.L\no Beira-Rio, com a conquista
do título da Recopa Sul-americana

pelo Internacional de Porto Ale

gre. O colorado gaúcho venceu o

Independiente por 3 a 1. O primei
ro gol foi marcado aos 20 minutos
do primeiro tempo, com Leandro
Damião, que também marcou o

segundo, cinco minutos depois.
No começo da segunda etapa, Max

Velazquez descontou para o Inde

pendiente. O jogo se encaminhava

para a prorrogação, quando aos 36,
o árbitro marcou pênalti para o In
ter. Kleber cobrou e marcou o gol do
título do time gaúcho, que conquis
tou o bicampeonato da Recopa.

Pela Sul-americana, o Flamengo
venceu o Atlético Paranaense por 1

a O em Curitiba e se classificou para
a segunda fase da competição. O

gol do time carioca saiu aos 28 do
"

segundo tempo e foi marcado por
Ronaldinho Gaúcho, que entrou na

segunda etapa.
No Morumbi, o São Paulo

venceu o Ceará por 3 a O e tam

bém se classificou pela segunda
fase da Sul-americana. Os gols
da equipe paulista foram marca

dos todos no segundo tempo, em

apenas 20 minutos.
Com gols do atacante Borges,

o Santos derrotou ontem o Flumi
nense, por 2 a 1, na Vila Belmiro,
em jogo adiado da oitava rodada
do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o campeão da
LÍbertadores-2011 chegou aos 21

pontos, subiu para a 14a coloca

ção e ainda tem um jogo atrasado
a cumprir no Nacionai, contra o

Grêmio, fora de casa, emâ de ou

tubro. Já o Fluminense é o nono

colocado, com 25 pontos.
O técnico Muricy Ramalho fi

nalmente contou com os titulares

que venceram a Libertadores. De
volta da seleção sub-20, Danilo foi o

lateral direito. Já o recém-contrata
do Henrique foi escalado no meio

campo na vaga de Adriano.

DIVULGAÇÃO

Seleção Brasileira vence Itália pelo Grand Prix '

A seleção brasileira feminina
de vôlei estreou com vitória na

fase final do Grand Prix de vôlei, na

China. Na madrugada de ontem,
a equipe comandada pelo técnico

José Roberto Guimarães ganhou da
Itália por 3 sets a O, em uma hora e

três minutos de partida.
A maior pontuadora do jogo

foi a central brasileira Thaisa,
que marcou 17 pontos. Sheilla,

com 13 acertos e Fabiana, com

12, também tiveram boas atu

ações. "Iogarnos muito bem.
O saque, a defesa e o bloqueio
funcionaram. Nós também não

perdemos tantos contra-ataques
como da última vez que jogamos
contra elas", disse Zé Roberto.

Com a vitória, a seleção bra
sileira lidera o Grupo B, com três

pontos, mesma pontuação dos

Estados Unidos, que bateram O

Japão por 3 sets a O. No entanto,
as norte-americanas levam des

vantagem no segundo critério de

desempate, o saldo de pontos, e

ocupam o segundo lugar.
A seleção brasileira voltou à

quadra na madrugada desta hoje,
às 2h30, contra enfrenta o Japão.
Até o fechamento da edição, a

, partida não havia terminado.
,

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO 19· RODADA - 27/8
18h - Coritiba x Atlético-PR
18h - América-MG x Atlético-GO
18h - Fluminense x Botafogo

19·RODADA-28/8/2011
16h - Palmeiras x COrinthians
16h - Santos x São Paulo
16h - Flamengo x Vasco
16h - Grêmio x Internacional
16h - Ceará x Bahia
18h - AtJético-MG x Cruzeiro
18h - Figueirense x Avaí

14° Santos 21 17i 6 3 22 27 -5 !41
18

i

15° Bahia 20 4 8 6 21 24 -3 37

16° Grêmio 18 17' 4 6 7 16 22 -6 35

T 17° Atlético-PR 17 1� 4 5 9 19 27 -8 31

T 18° Atlético-MG 15 18 4 3 11 23 36 -1328
il'QM"/III""I':·'�'li�m"I�1�".!1T19°Avaí 14 1� 3 5 10 18 38 -2026 Hl!illiU! II !II u, tlfJ� ,i�JI!, UI./I<I I�' II.,� _.ij .Im u_ ,ijJ

T 20° América-MG 13 1� 2 7 9 21 35 -1424 '::çla:;siftiDá:âbs çó�� S,w!;�iDer:icar:la
TRebaixados para Série B

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

." AVISO DE LICITAÇÃO lEilÃO PÚBLICO 01/11

o Prefeito Municipal de Corupá - SC, de acordo com a Lei Fed
eral n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, suas alterações e de
mais legislações aplicáveis, torna público aos interessados, que
fará realizar Processo Licitatório na Modalidade Leilão Público, no

dia 13/09/2011, às 9 horas, tendo como local de lances, a Câmara
de Vereadores de Corupá, sito a Rua' Padre Vicente, nO 45, para
alienação de berts, conforme especificações contidas no edital. Os
interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informa

ções diariamente, das 08h às 12h e das 14h às 17h na Divisão de,
Licitações da Prefeitura, na Av. Getúlio Varqas, 443 ou no site www.

corupa.sc.gov.br ou pelo fone/fax (47) 3375-6500.-

Corupá, em 24 de Agosto de 2011

lUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal
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PREVENÇÃO

Pro ma da
PMenvolve
as escolas

.

Proerd atua há mais de 10 anos na

instrução de alunos, com o objetivo de

prevenir o uso de drogas e a violência

JARAGUÁ DO SUL
.. . .

GUSTAVO ClORAL

l)oliciais envolvidos com o Pro

r erd (Programa Educacional de
Resistência às Drogas), da 5a RPM

(Região da Polícia Militar de Santa

Catarina), participam até amanhã
de um seminário do programa. Os

47 oficiais que atuam como instru

tores da 5a RPM receberão capacita
ções específicas para atualização de
currículo. O evento começou ontem

e está sendo realizado no Ribeirão
Grande Eco Resort e Spa.

Em 11 anos de existência, o Pro

erd da 5a RPM instruiu mais de 130

mil crianças a respeito de drogas,
abuso sexual, preconceito e outros

temas ligados ao bem estar da so

ciedade. Alunos do quinto ano, an

tiga 4a série, recebem as orientações,
dos PMs. Só na região doVale do Ita

pocu, três mil crianças são orienta

das pelo Proerd a cada ano. Segundo
a tenente Naíma HukAmarante, co

ordenadora do programa na região,
todas as escolas têm o atendimento

do Proerd, que para a tenente, "é um

dos melhores programas de preven

ção na luta contra aviolência".

o Proerd iniciou em Santa Cata

rina em 1998. Desde então, atendeu
980 mil crianças, 85 mil só este ano.

Atualmente todas as 4.035 escolas

privadas e públicas do Estado con

tam com o programa. Os 280 PMs

que participam do projeto também

já instruíram mais de 20 mil pais de
alunos. "Mesmo os pais que não re

ceberam o Proerd têm mudança de

comportamento devido à conduta
dos filhos após as aulas", contou o

coordenador do Proerd no Estado,
tenente coronel Pacheco.

Preparando
futuros adultos

Não há pesquisas objetivas so

bre o resultado do programa em

Santa Catarina no que diz respeito
à conduta dos alunos quando se

tomam adultos. De acordo com o

coordenador estadual, é algo que
será constatado a longo prazo.
Porém, em Chapecó, um PM estu

dante de Direito realizou uma pes
quisa cuja conclusão mostrou que

apenas 0,061% das crianças que
conheceram o Proerd tornaram-se

usuárias de drogas ilícitas.
Além de alertar os jovens sobre

alguns perigos, o Proerd também

possibilita aos menores conhece
rem as funções dos policiais. Os alu
nos veem que os PMs não servem

apenas para prender bandidos, mas

fazem também um trabalho de pre
venção contra o crime.

Ontem, o seminário abordou
o tema das drogas. Hoje, dois ou

tros assuntos serão apresentados:
Cyberbullying, das 8 às 10h, e Dis-

ciplina em Sala de Aula, das 14 às

.

16h. Haverá espaço também para
representantes de cada uma das
cidades trocarem experiências e

conhecerem melhor a estrutura e

a realidade dos colegas. O encer

ramento será às 12h de amanhã,
com uma palestra motivacíonal,

ASa RPM abrange Barra do Sul,
Campo Alegre, Corupá, Garuva,
Guaramirim, Itapoá, Iaraguá do

Sul, Joinville, Massaranduba, Rio

Negrinho, São Bento,do Sul, São
Francisco do Sul e Schroeder.
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CAPACITAÇÃO

980 mil crianças
atendidas no Estado

(85 mil só este ano)
NÚMEROS

'DOPROERD

280 oficiais em

Santa Catarina

130 mil crianças
atendidas na 5a RPM

47 oficiais na s- Região
da Polícia Militar

4.035 escolas
privadas e públicas atendidas

JrlA'GRA1Nrl�E

Posse de
drogas
A Polícia Militar da
Massaranduba foi
comunicada na noite

.

de terça-feira sobre um

ln grupo de rapazes que'
,

apresentava atitudes
" suspeitâs na rua 1 i de

Novembro, no Centro
da cidade. Os jovens -

foram abordados e a
.

,

PM encontrou uma

pequena quantidade de
maconha com um deles.
O jovem de 20 anos foi

preso e liberado logo em

seguida, comprometido
a comparecer ao Juizado
Especial Criminal.

.

Para o tenente-coronel Pacheco, o Proerd é

.

wn dos melhores programas de prevenção
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www.vw.com br Promoção válida até 26/08/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Go11.0 2011/2012,4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de R$28.390,00.
Novo Go11.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, código 5U11C4+pf4+pk5+wab ou 5Ul1C4+pf4+pk5+wac ou 5U11C4+pf4+pk5+wa5: com preço promocional à vista a partir de R$ 34.390,00. Voyage 1.0
Total Flex, ano modo 11/12, com preço promocional á vista a partir de R$ 32.570,00 por R$ 30.390,00. Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31R4, com preço promocional á vista a partir de R$30.490,00.
SpaceFox 1.6 com preço promocional especial. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrõnico das operações inclusas
na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão
(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito
a aprovação. SACo 0800 770'1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935.' Ouvidor ia: 0800701 2834. Veiculas em conformidade com o Proconve .

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

.avtoe i1e.com.. Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

uerend
"

perder uns quillnhos?
A Ekilíbrio traz novidades pra quem quer perder e manter o peso.

��\RA DE JARAGUA DO .

�o S�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas. Fitoterápícos

METABOUZE

Equilibra o seu metabolismo para a perda de peso!
Metabolize é um composto nutricional rico em quatro
elementos metabólicos fundamentais: magnésio,
cromo, zinco e nanoprobióticos. �Iém da perda de

peso e redução da gordura abdominal comprovado
através de estudos, metabolize melhora o

funcionamento do instestino, a qualidade do sono e a

disposição física.
Benefícios da Metabolize:
- Redução do "efeito sanfona".
- Normalização e diminuição dos níveis de glicose,
colesterol e triglicérides.
- Redução do acúmulc de gordura subcutânea e

circunferência abdominal.
- Melhora do funcionamento intestinal.

CÁPSULA ÓLEO DE COCO

o óleo de coco pode auxiliar no emagrecimento
devido ao seu efeito termogênico, que aumenta o

.
gasto energético do organismo.
�Ie controla a compulsão por carboidratos, -

pois proporciona uma sensação de saciedade.
Benefícios do óleo de coco:

Auxilia no aumento dos níveis de energia e redução
de gordura abdominal.
Pode ajudar na prevenção da obesidade.
Pode aumentar a capacidade antioxidante geral do

organismo.
Pode reduzir os níveis de colesterol e de

triglicerídeos.
Pode auxiliar na redução do envelhecimento cutâneo.
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