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Sexta-feira tem marls'olsà,col'n.bt

rock'n'roll
Costumo dizer que
quem não se realiza
no trabalho, em

nada se realizará..

LUIZ CARLOS
PRATES

Página 3

BandaVelhasVirgens se

apresenta no Espaço do
Oca no fim de semana.

Ingressos estão à venda.

Ma

I�� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

ojeto digitalbene· da
alunosepro essores

Em Iaraguâ do Sul, aEscola WaldemarSchmitz, na Ilha da Figueira, éa primeira no
município a receber computadores.A entrega dos 511 netbooks aconteceu em maio. Página 7

FOLCLORE BRASILEIRO
MARCELE GOUCHE

Iaraguaenses
morremem

doisacidentes

Felisbino,19 anos, perdeu
avida após se acidentar na
BR-280, em Jaraguádo Sul.
Cláudia Fernandes, 43 anos,
morreu no descarrilamento
de um bonde no Rio.
Página 23

BufIalosna
liderança do
Touchdown
COM A VITÓRIA SOBRE

Locomotives, equipe de Co
rupámantém invencibilidade
na competição nacional. O
próximo jogo estámarcado

para o dia 7 de setembro,
em Curitiba. Página 21

LeidaFicha
Limpadeverá
valerent2012
AAPRO\I. i DA

há poucomais de um ano,
se tomou possível com a

decisivaparticipação da OAB
e demais entidades da socie- .

.� .--.., dade civil, que semobilizaram
Alunos daEscolaRibeiIãoMolha apl'Qsentaram o ro'_edo do BCli deMámão, na ArenaJ� Pégiaa 20 em todo o país. Página 4
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Lourival Karslen Ikal'sten@netuno.com.bl'

Sonho de consumo

APromoção "Sonho de Consumo" caiu nas graças dos

clientes, que procuraram os postos da RedeMime para
abastecer e participar do sorteio de 10 notebooks, uma
motoYamaha Fazer Ys-250 eainda umMini Cooper. Destes
prêmios, só falta saber o dono doMini Coopet; pois este
sorteio acontece em 24 de setembro. São promoções deste
tipo que trazem dinamismo ao comércio.

Badesc
o Badesc (Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina) estará em Iaraguã do Sul na quarta-feira, 31
de agosto, para prestar esclarecimentos sobre linhas de
financiamento destinadas ao fomento de novos negócios ou
para atividades já existentes. O atendimento exclusivo para
associados daAcijs eApevi ocorre das 14 ás 17 horas,
na sede daAcijs (Associação Empresarial de Iaraguá do Sul).

Arrecadação
o crescimento da arrecadação de impostos está intimamente
ligado ao volume da atividade econômica, e uma redução no
crescimento do PIB também afetará a cobrança de impostos.
Portanto, para o próximo ano poderão existir muitos problemas
para produzir um superávit primário aceitável, caso não exista
uma - improvável-limitação nos gastos governamentais. Neste
sentido, medidas como o reajuste do saláriomínimo por índices
balizados pormomentos de euforia, funcionam como uma

armadilha armada pelo próprio governo.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04583
1.0 50.822 600.000,00
2° 28.922 12.000,00
3° 55.505 9.000,00
4° 53.972 7.410,00
5° 04.317 6.000,00"

QUINA
SORTEIO N°

23 - 34 _ 63 - 73 _ 74

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 2682
23 _ 34 - 63 _ 73 _ 74

MEGASENA
SORTEIO N° 1314

38 _ 42 _ 44 _ 52 _ 58 _ 60

L.OTOMANIA
SORTEIO N° 1170

01 _ 10 - 14.- 15 _ 35

40 - 48 - 50 _ 53 _ 58
61 _ 65 _ 69 _ 74 _ 77

78 _ 85 '_ 87 _ 92 _ 99

DUPLASENA
SORTEIO N° 997
Primeiro sorteio

08 _ 14 _ 20 _ 39 _ 47 _ 48

Segundo sorteio

07 _ 08 _ 10 _ 30 _ 34 _ 49

Inhumas
Inaugurado o Polo Têxtil, o
primeiro do País a funcionar de
forma associativa e gerido por
um conceito de empresas em
rede. O empreendimento fica
em uma área de 50milmetros

quadrados, na Fazenda Saleiro.
O Polo Têxtil terá 52 galpões. Na
primeira etapa, já conta com 26

� empresas em operação. Foram'
� investidos cerca de R$ 2 milhões,
�'I� Para viabilizar o Polo Têxtil, a
� Prefeitura de Inhumas doou
�
1) o terreno e garantiu toda

a infraestrutura do local,
UI como terraplanagem, asfalto

interno e de acesso à cidade,
água, energia e sumidouros.
Aos empresários, ficou a

responsabilidade de construir
os galpões. Para organizar e
administrar o polo foi criada a

APVI, cujo principal objetivo é

congregar os empresários para
que possam comprar e vender

coletivamente, atendendo
grandes distribuidores,
inclusive, na exportação e

importação.

Monotrilho

POUPANÇA

CÂMBIO

ÍNDICE PERÍODO
12,50% 2LJULf;Io.20U

" O, t�O% : , �9;AGOS'li<D,2Ql1
'1,127,61 :AGÓSTOj,oil

"PI' 2,83%' , 29.AGOSTO.2011

0,7086 29.AGOSTO.2011

COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,5896
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1.5300
DÓLAR I?ARALELO (EMR$) 1,5900

, EURO (EM R$)

1,5911 .,. -0,84%
1.6700
1,7300

Programa Cresçer
Batizado deCrescer, oprogramademicrocrédito lançado
pelapresidenteDilmaRousseffpretende oferecer
crédito a juros de 8% ao ano paramicroempreendedores
individuais emicroempresas. 'Iambém a taxa de adesão
vai ser reduzida para 1% e o governo espera até 2013
atender 3,4milhões de clientes.

A presença de conteúdo nacional na fabricação
dos monotrilhos que serão instalados em São
Paulo e emManaus pode chegar a R$ 3 bilhões.
A cifra representa uma oportunidade para a
indústria brasileira ser fornecedora de uma série de

componentes que inclui fibras, alumínio, motores
elétricos, condutores e softwares, disse o presidente
daAssociação Brasileira de Monotrilho (Abramon),
HalanMoreira, que participou de um seminário
na Federação das Indústrias, na sexta-feira (26),
em Florianópolis. O monotrilho é um sistema de

transporte elevado, projetado para atender cidades
que têm demanda de 100mil a 500mil passageiros
por dia. No Brasil, há uma obra iniciada em São
Paulo e outra, também naCapital paulista, prevista

.

para começar em 40 dias.Até novembro, deve iniciar
a construção da linha para operação do sistema em
Manaus. Juntas, as obras das duas cidades somam em

tomo de R$ 6 bilhões já licitados. Desse total, cerca de
50% serão usados para a produção dosmonotrilhos,
onde se encontram as oportunidades para a indústria,
e o restante será destinado às obras públicas.

DIVULGAÇÃO

Expectativa
São aguardados
ansiosamente os números
da inflação para os

próximos meses pois
deverão refletir não só os
efeitos do esfriamento da
economia, corno também
o efeito colateral da atual
crise sobre os preços das
commodities. Este poderá
ser o efeito benéfico da
atual crise sobre um aspecto
da economia - a inflação -

embora certamente trará
mais dificuldades para os
setores do agronegócio
que não realizaram vendas
a preço futuro. Hoje
grande parte da safra é
comercializada desta forma,
o que funciona como uma

espécie de seguro contra
oscilações de preço.
I I I I I �

Política industrial
Até o momento, o Brasil ao longo de toda a sua história não conseguiu
produzir uma política industrial digna do nome. Poderia ser apontada
como exceção a implantação da siderurgia e o incentivo à produção de

automóveis, que trouxe aVolkswagem durante o governo do presidente
Juscelino. A indústria automobilística é um exemplo claro pois,
apesar do volume de veículos consumidos no país, não conseguimos
desenvolver indústrias nacionais, a exemplo de China, Coréia e outros

países, nem tampouco uma indústria de autopeças com capital
nacional. Temos exemplos de sucesso como a Embraer e o pró-alcool,
mas foram programas específicos com finalidades bem pontuais.
Provavelmente, amaioria dos políticos nem sabe o que é isto.
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Discordo, bah, discordo visceralmen

te. Discordo com as entranhas. Falo
de um artigo que acabei de ler sobre feli
cidade no trabalho, um dos meus man

tras nas palestras.
Costumo dizer que quem não se re

aliza no trabalho, em nada se realizará.
Mas para que possamos nos realizar no
trabalho é preciso, antes de tudo, que
gostemos desse trabalho.Voumais longe,
é preciso amar o trabalho, casar com ele

por amor, só por amor. Quem trabalha
só pelo salário, ganhe o que ganhar, será
sempre mal pago. Essa verdade é outro

dos meus mantras.
Pois bem, no tal artigo que li diziam

MODOS

que - estar num trabalho ruim traz mui
ta infelicidade, que estar na rua é muito
melhor. Ficar-desempregado é melhor
do que sofrer no trabalho, afirmam psi
cólogos australianos. Discordo, discordo
com as vísceras de tanto que discordo.
,

A certa altura do artigo, lia-se: - "En

tão, desemprego é a mesma coisa que
emprego ruim, certo? Errado. O desem

prego é melhor". Refinada tolice.
Ao longo dessa estulta pesquisa, fica-se

sabendo que quem trocou desemprego por
um emprego ruim viu sua felicidade cair
ainda mais... Emprego ruim faz a pessoa
perder a saúdemental, conclui o tal estudo.

Vamos lá, trabalhar num emprego de

. I
f

I

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
que não gostamos, de fato, produz infelici
dade e essaproduz doenças, não se discute.
Mas o que faz o sujeito infeliz no trabalho?
Procuramelhorar, subir de cargo, trocar de
empresa, de função mas nunca achar que
estar em casa coçando é melhor que um·

emprego ruim. Isso é estupidez.
É como um sujeito dizer que só

vai entrar no ônibus' se houver uma

"janelinha" desocupada... Só pode pegar .

uma "janelinha" quem estiver dentro do
ônibus. Estando fora do ônibus não haverá
nenhuma chance.Vale para otrabalho ruim,
melhor é lutar dentro dele, empregado, que
ser feliz fora dele, coçando... Como há gente
estúpida falando emnome dapsicologia!

DECLARAÇÃO
Declaração de delegados federais em

Brasília: - '11 corrupção atinge níveis inima
gináveis...

"

Quem os vai contestar? Dizem
mais: - "Milhões de reais, dinheiro do povo,
são desviados diariamente por aproveita
dores travestidos de autoridades, .. "Quem os

vai contestar, heim?

Os pais tentam educar os filhos, isso quando
tentam, pelas palavras. Na verdade, o que educa
são os gestos dos pais. E aí, compadre, por mais
que os pais se cuidem acabam educando malas

filhos, porque são mal-educados eles mesmos.

Porque são toscos, de gostos ruins e infantis. Re
gra geral, generalíssima.

,

DO LEITOR

�

Eaquele ser que caminha certo

por estradas tortas.
Sim! O dependente químico é urna

pessoa que procura o equilíbrio na dro
ga, no álcool, etc. Sei que é insensato e

irracional, mas na verdade essa pessoa
quer se encontrar e acaba se perden
do, andando sempre em círculos, sem
nunca traçar metas e/ou buscar o ca

minho da libertação.
É por isso que o dependente preci

sa de ajuda; não é a droga o,u a bebida
que ele procura e, sim, a liberdade. Po
rém, ele não sabe caminhar na estrada
normal da vida, encontra-se debilitado, .

com sintomas de fraqueza, angústia e

depressão.Quando alguém lhe dáaten

ção, carinho, e tenta compreendê-lo,
promete que vai parar e não consegue,
promete novamente em vão, deixando
a família e os amigos infelizes e pensan
do que ele está rejeitando ajuda, e que
não quer se tratar.

A família que convive com essas

pessoas pensa que é a única vítima,
mas o dependente é amaior vítima. Ele
não sabe o que fazer, poronde começar,
vê a sua família sofrendo, ele sofre tam
bém e, ainda, carrega o peso da culpa.

Qual o remédio então?'

I"«ALE CONOSCO

.
O amor incondicional, a doação

de si em prol do outro. É um sacrifício,
sim, eu vivi isso durante muito tempo.
Casada com um dependente quími
co durante 39 anos, dos quais 17 anos

com sobriedade. Então pude conhecer
os dois lados da vida dele; urna pessoa
maravilhosa, com urn coração que não
cabia no peito de tanto amor e compai
xão pelas pessoas, porém, "doente" e

preso pelas grades do álcool durante 22
anos de sua vida. libertado através do
amor (foi urn longo caminho de luta),
fez de sua vida em liberdade (sóbrio),
urn exemplo a ser seguido. Com força e

sabedoria ajudou muitos dependentes
e suas famílias na construção da estra

da da liberdade.
A você, Amo, aminha homenagem

e o meu respeito pelo seu amor e com

preensão; sei que foi urn grande guer
reiro, e serviu de luz para iluminar os
caminhos de vários dependentes que
estão livres, e sei que também te admi
ram e agradecem.

Maria Elisa SchuIunacher,
proprietária da

empresa Schulunac:her,
voluntária naRede Feminina

de Combate ao Câncer.

SONO
O melhor remédio para

o bom sono é fazer' aquilo
de que se gosta na vida e ser

pessoa decente. Santo remé

dia, o sujeito cai na cama e

se apaga, tão leve. que está a
sua vida...

CHARGE

SEM
tiRRA

SEM
TETO

. \,Ou ·oe CARRo
ATÉ A PAO"'RtA
DA ESQU'#JAJ
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EDUARDO MONTECINO

TRANSPARÊNCIA

Procuradoria valida Ficha Limpa
Lideranças da
região repercutem
ação declaratória
do Conselho
Federal da OAB

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Depois de completado pou
co mais de um ano da Lei

Complementar 135/2010, mais
conhecida como "Lei da Ficha

Limpa", a Procuradoria-Geral da

República finalmente deu seu

parecer favorável à Ação Decla
ratória de Constitucionalidade
(ADC n° 30) do Conselho Federal
da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil). A decisão que valida
na íntegra a Lei da Ficha Limpa
foi julgada procedente na últi
ma sexta-feira, por parecer do

procurador-geral da República,
Roberto Gurgel. A LC 135/2010,
sancionada torna inelegíveis os

candidatos já condenados por
órgãos colegiados da Justiça.

A ação foi ajuizada no Supre
mo Tribunal Federal (STF) em 3

de maio deste ano. Apesar das
, ressalvas do STF, de que o artigo
16 da Constituição não autoriza
ria a aplicação imediata das alte

rações previstas na lei, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) entende
que a lei já se aplicaria integral
mente às eleições de 2010. A LC
135 foi sancionada pelo então
Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, em 4 de ju
nho de 2010. Vale lembrar que o

pleito de 2012 será nos dias 7 e 28

de outubro.
, A aprovação da LC 135 se

tornou possível com a decisiva

participação da OAB e demais
entidades da sociedade civil,
que se mobilizaram em todo
o país. Foram cerca de dois
milhões de assinaturas para
apresentação do projeto de lei

popular, que contou com ativis
mo online, por meio das redes

sociais, e intensa pressão pela
aprovação no Parlamento.

MARCELE GOUCHE

Cbiodini lembra que sempre
defendeu vigência da lei

Carlos Chiodini enaltece decisão

�{""�'

f:'''W1,
"M'ol,l",

fWi;�i� .

RESSALVA
Vereador Negherbon lamenta
favorecimentO a inelegíveis

Softwaf'e for Indu5try lnteUigence

Negherbon lamenta "brechas" na lei
Para o deputado estadual Carlos Chio

dini (PMDB), a decisão referenda seu po
sicionamento. "Sempre fui a favor da Fi
cha Limpa, desde a última eleição (2010).
Acredito que condiz com o momento de
moralidade e consciência do País. Que
essa lei faça com que os gestores públicos
condenados sejam excluídos da política".

O parlamentar peemedebista reconhece

que ficam fora do pleito os condenados

por decisão colegiada, como prefeitos, se
cretários de Estado, ministros e governa
dores, mas que a lei não é sumária: liA lei

pode ser contestada na Justiça, com am

pla defesa". Mesmo assim, acredita que a

formatação da lei é adequada.

O presidente da Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, Jaime Negherbon
(PMDB), apesar de aprovar a Le 135/2010, '

a chamada "Lei da Ficha Limpa", por refe
rendar amobilização popular, lamenta as

brechas permitidas pela legislação. "Infe
lizmente, o brasileiro sempre acha limá
brecha. Essa lei já deveria estar valendo

desde o ano passado (nas eleições 2010).
Dificilmente se acredita em 'papai noel'.
Eles (inelegíveis) já estão de volta por
uma janela", desabafa o vereador Jaime
Negherbon. "Mas gostaríamuíto que essa

,

lei valesse. Com certeza, com a pressão
popular, com toda a força, esses corrup
tos serão banidos para sempre."
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Daiana
Constantino
Interina

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Sem probidade
Constrangimento para os políticos e

desrespeito com os eleitores. Assim, o
cenário da política regional e nacional
tem se desenhado com uma série de

suspeitas divulgadas por vários setores
da mídia. A maioria delas envolve nome
de parlamentares e de gestores dos
poderes Executivo e Legislativo.
A avalanche do mau uso das funções
públicas passa a impressão de que
se desconhece a Lei de Improbidade

Pista I'
Ainda nesta semana, a Prefeitura
de Jaraguá do Sul deve formalizar
denúncias de supostas
irregularidades na construção da

pista de atletismo, no bairro Tifa
Martins, junto aos Ministérios
Públicos Estadual, Federal e
Tribunal de Contas do Estado.
As representações estão sendo
elaboradas pela Procuradoria Geral
do governo, que concluiu na quarta
feira passada uma sindicância
interna sobre o caso.

Pista 2
.

A comissão teria levantado o gasto
de R$ 980.350,25 com a obra licitada
em 2008, constatado que não havia

projeto nas Cartas Convite, e suposto
pagamento indevido à empresa Sifra
Construtora e Incorporadora Ltda. no
valor de R$ 24.430,95, relacionados
ao material doado pelo Ministério do
Esporte (placas do piso sintético).

Pista3
Segundo a Prefeitura, entre o

valor inicial da obra e os gastos
efetivamente realizados foi
constatado um aumento de 59,64%.
O relatório aponta ainda indícios de
fraude na prestação de contas junto
ao governo do Estado, que também
contribuiu com verba para a obra. Na

época, o vereador Jean Leutprecht .

(PC do B) respondia pelo setor de

Esportes do governo municipal.

'OliCial
.&0u. Jean leatpredtt (pC Ido

B) ,a6rmouquevai,adotarmed'idas
jndiidais pamdesmeD1iras .

declarações feitaspelo ;seoretúio
deAdmioistmÇio Ivo I\ionel
à impljensalocalquanb> às
,supostas i�gUlaridades.na
'sua:gestio de presidenl!eda
Fund pãoMunicipal IdeEsportes.

Administrativa, que esclarece que
políticos e funcionários de órgãos
públicos estão sujeitos a perder seus
cargos ao tirarem proveito indevido da
atividade que executam.
Não bastassem os conflitos de
interesses, há os processos, ações civis
públicas, inquéritos, mandados de
segurança. Enfim, estamos diante dessa
lista de termos jurídicos que acabam
por designar investigações sobre 'quem

u' forja
Servidor do Legíslatívo
catarínense cedido àSecretaria
de DesenvolcímenroRegional de
Jaraguá doSul.Otavíano Eduardo
Pamplonaestã entre os nomes que
devem constar na auditoria intenta
daCasade Leisparaapurar possíveis
casos fantasmas na assembleia.

elegemos.
Na cena nacional, a catarinense
Ideli Salvati, ministra das Relações
Institucionais, terá de explicar sobres
as emendas que destinou, quando era

senadora, para uma ONG'que seria
ligada ao assessor do seu gabinete,
Claudionor deMacedo. No Executivo de

Iaraguá, a prefeita Cecília Konell (DEM)
teve seu nome citado em, pelo menos,
duas ações movidas pela promotoria.

Resposta
"Além do ato de nomeação à SDR,
sou nomeado pelaAnvisa por meio
de portaria para fazer a aprovação de

projetos da saúde. Como funcionário
público efetivo, presto serviços para outras
secretarias regionais", declarou Otaviano
Eduardo Pamplona sobre a auditoria da
assembléia. Ele é arquiteto da Gerência de
Infraestrutura da SDR de Jaraguá.

EDUARDO MONTECINO
_1l11!J/J,"U/JIIf1IfIJJI��mlli1JlllUJlIII1IiIlmIl1lIIlHlml!UJ1JUIl1l_mJiII!lIfI!!Il__fIIlIII1IIilll1l!mmlfffIJ '1_II1IIII�WIlill1l_i1JIIIUJ'_WJt!/lJli1ll/lJl/lOl1lílJlWll1llf_II',I/I///Ji/J/JJJ_lIJiIillf/ll!l1lll."I/I!f!l'�WIIlJ/J!JIJ'I #JIfIIlIII1IIi

APARTAMENTOS
TERRENOS
CASAS

SOBRE POLÍTICAS
,

PUB�ICAS
\

rupo formado pelo vice-presidente do Conselho

unicipal da Juventude de Iaraguá, Pastor Rudi
,

ano, juiz de direito da Vara do Juizado Especial
Civil e Criminal, Edenildo da Silva, gerente da As-

sistência Social de Ioinville, Maria José Lara Pettback, gerente
de Assistência Social da SDR de Iaraguã.Tãnia Dantas, e ve
reador Jean Leutprecht (PC do B), abriu a discussão ontem na

Conferência Regional de Políticas Públicas para a Juventude.

,

Ultima etapa
A partir desta semana até o dia 9

de setembro, o vice-prefeito de

Massaranduba,Armindo Sesar

Tassi, assume o comando do

governo. Nesse período, Mário
Reinke (PSDB) visita cinco
municípios da Itália para firmar
o acordo Gemellagio, que visa
aproximar as culturas desses países,
facilitando o acesso a informações
e troca de experiências.

-

Audiência
A Prefeitura de Jaraguá do Sul
promove audiência pública
sobre o Estudo Ambiental da
AvenidaArterialViaVerde que
será implantada no bairro Ilha
da Figueira. O debate ocorrerá
na próxima sexta-feira, dia 2, às
19h, na Câmara deVereadores.

Adicional
APrefeitura de Iaraguá do Sul
decretou abertura de crédito
adicional suplementar de R$
1.811.000,00 no orçamento
vigente para ser aplicado em
ampliação e reforma de escolas
e centros de educação infantil.

Sindicância
Prefeitura abriu sindicância para
apurar as prestações de contas da
Arena Jaraguá entre 2007 e 2008.

Câmara.Com Você
A equipe do projeto Câmara.ComVocê apresentou
ontem um pouco sobre o funcionamento do Legislativo
municipal e o papel dos representantes políticos à
turma do terceiro ano do Instituto Educacional Jangada.
Os alunos elaboraram reiviridicações para serem
apresentadas na sessão do dia 13 de setembro.

-

Termo assinado
Com o secretário de Estado daAssistência Social, Trabalho
e Habitação, Antônio SerafimVenzon, o prefeito de

Guararnirim, Nilson Bylaardt (PlYIDB) e a secretária de
Desenvolvimento Social, Ianíne Bylaardt, firmaram termo

de adesão ao Fundo Estadual de Assistência Social para o

FundoMunicipal de Assistência Social. Agora, R$ 14mil
devem ser repassados anualmente para amanutenção do
Lar da CriançaMarcosValdirMoroso.

Eleição
A suplente de senadora Niura Demarchi, que já confirmou
sua saída do PSDB para os próximos dias, podemigrar
para o PDt Se oficializada sua candidatura para 2012,
o pleito eleitoral terá duas mulheres em disputa pela
Prefeitura, pois a prefeita Cecília Konell deve tentar a
reeleição pelo PSD, se a sigla for formalizada a tempo.

PSD
Secretário deAdministracâo daPrefeiturade

]'

iaraguá, Ivo Kone .

disseque ficou surpreso
'mmagrandemobilizaçãopolíticanaprimeira
'oon\1enÇãoestadualdo PSD,que aconteceu no
fimdesemana,em Lages.

Presidenta
Dilma Rousseffprotegeu uma jornalista, na semana
passada, da agressividade de parte da segurança
do Palácio do Planalto. A repórter tentava uma
entrevista com a presidente sobre o programa de
micro-crédito do governo.

Crédito
Amanhã, às 14h, serão apresentadas as linhas de crédito
do Badesc (Banco de Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina), naAssociação Empresarial de Iaraguã
do Sul. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre
os financiamentos destinados ao fomento de novos"

negócios e também para atividades existentes.
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Prazo de inscrição
prorrogado até dia 9
Até agora, apenas três

projetos de fomento
e capacitação foram
inscritos na primeira
edição do edital
JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

Nas últimas semanas, 38 pro
jetos foram aprovados para

receber verba do Fundo Munici

pal de Cultura em Jaraguá do Sul.
No entanto, os programas que
objetivam promover o fomento

.

ou a capacitação de profissionais
da área da cultura tiveram que
esperar o lançamento de outro

edital, específico para esse fim.
As inscrições seriam encerradas
no dia 2, mas foram prorrogadas
até 9 de setembro por causa da
baixa procura.

.

"Antes eram projetos gerais.
Esse, de agora, é só para a conti
nuidade de projetos já iniciados

.

e também para a capacitação
principalmente de artistas", ex-

"

plica a presidente do Conselho

Municipal de Cultura, Sílvia

Regina Toassi Kita. As áreas de

atuação são as mesmas: Artes

Cênicas, Audiovisual, Música,
ArtesVisuais e Artesanato, Mani

festações Culturais, Patrimônio
Histórico Cultural, Literatura e

Artes Integradas. Cada área tem

o orçamento de R$ 20 mil para
todos os projetas, totalizando R$
180 mil de destinação para todas
as áreas. Por enquanto, apenas
três projetos foram inscritos, e

o julgamento também é feito no

mesmo modelo, com comissão
técnica e especialistas contrata

dos através de licitação.
A separação do edital do Fun

do de Cultura em duas partes
acontece pela primeira vez desde
2007. O motivo, segundo a presi
dente da Comissão, é evitar que,
nesses casos, a verba passe pelas
mãos de terceiros antes de chegar
aos contratados para que realizem
o projeto. "Os grupos vão parti
cipar e realizar os projetos, mas

o pagamento é feito pela própria
Fundação Cultural. Sentimos a

dificuldade de alguns grupos para
colocar tudo em prática, como é

necessário", justifica Sílvia.

Segundo ela, muitos projetos
também deixam de ser aprova
dos por não corresponderem

aos moldes de elaboração, ou

por causa de objetivos confusos.
"Muitas vezes as pessoas têm
boas ideias, mas não conseguem
colocar no papel, ou têm boas

intenções e não realizam como

deve ser feito", explica Sílvia.

Segundo ela, o que mais preju
dica os proponentes é a falta de

abrangência saciocultural (a pre
ferência é dada para aqueles que
tem visualização na comunida

de), e muitos beneficiam apenas
um grupo pequeno.

Os projetos inscritos para fo
mento e capacitação devem ser

executados entre outubro e de
zembro. O prazo não pode ser

de um ano, porque a abertura do
edital só foi aprovada pela Câma
ra üa metade do ano.

MARCELE GOUCHE

É responsabilidade das instituições de ensi
no promover a discussão de temas criticas com
os alunos, mas, na Escola Estadual São Pedro,
em Guaramirim, esse conceito foi levado a

outro nível. O professor de ciências, José Altair
Venturini, começou em 2009, com a ajuda dos
alunos, uma tímida campanha contra o uso do
crack.Aos poucos, o projeto foi crescendo e ad

quiriuumperfil aindamais colaborativo.
O que era apenas uma conscientização con

tra uma das drogas ilícitas mais pesadas, aca
bou incluindo outros temas de grande rele
vância para o público jovem. Este ano é a vez
de lembrar os riscos do tabagismo, das dro
gas e da gravidez na adolescência. Os temas
são abordados em banners, cartazes e folderes,

distribuídos pelos 1,3mil alunos, que atingem as

11 comunidades atendidas pela instituição.
O professor de ciências conta que a cam

panha nasceu em uma feira de ciências, reali
zada há três anos. "Eu tive a ideia e os alunos
adotaram. No começo, era só uma exposição.
O projeto cresceu depois que os pais gosta
ram e isso deu repercussão", explica José. No
ano seguinte, ele e a turma da 7a série foram
convidados pela Polícia Militar de Guara

mirim a fazer um pedágio no Centro,
-

além

daquele que já havia sido programado no

Guamiranga. Em 2010,1,2mil folderes foram

impressos com uma ajuda de custo voluntá
ria dos próprios alunos.

Este ano, o número de folderes deve che-
,

�.,,'"' ."

â Morte." e
Gravidez na Adolescência
Ofuhml�l�

gar a 4,5 mil, com a participação das 6a e 7a

séries na divulgação da Campanha Jovem
Consciente 2011. O pedágio acontece na co

munidade do Guamiranga na próxima sema
na. O Instituto Papai Noel Vasques também
ajuda na divulgação pelo Estado, com a dis

tribuição de 1,5mil folderes.

Combate às drogas e à gravidez na adolescência

,

W/'
ri: '''''''.','.iI! .1

� ,!fÍlO abo�os em banners, cartazes e foIderes distribuídos pelos 1,3mil alunos ele 11 comunidades
t
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Professores avaliam novo sistema
Projeto Ucas - Um

Computador por
Aluno - deverá ser

expandido para
outras escolas

, .

no próximo ano

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

LORENA TRINDADE

O·s netbooks ganharam nomes:

Ucas para os professores,
Uquinhas para os alunos. O proje
to Uca (Um Computador por Alu
no) do MEC (Ministério da Educa
ção e Cultura) ainda está em fase
de testes, mas já soma bons resul
tados. Em Jaraguá do Sul, a Escola
MunicipalWaldemar Schmitz, na
Ilha da Figueira, é a instituição pi
loto, ou seja, aprimeira nomunicí
pio a receber os computadores. A
entrega dos 511 netbooks ocorreu

em maio deste ano e, desde lá, os
445 alunos do ensino fundamental
e os professores incorporaram o

eletrônico à rotina da sala de aula.
Namanhã de ontem, 26 edu

cadores participaram do pri
meiro encontro de avaliação e

replanejamento do Uca. Célia

Engelmann, coordenadora de

Tecnologias Aplicadas à Edu

cação, da Semed (Secretaria de

Educação do Município) acom

panhou a reunião. Célia comenta

que até o fim do ano, mais en

contros devem acontecer, inclu
sive com a participação de pro
fissionais da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina), que
desde março vêm dando cursos

de capacitação para os docentes.
De acordo com Célia, a previsão
é para que no início de 2012 mais
escolas recebam os 5.500 Uqui
nhas adquiridos pela Semedo
IINão temos condições de entregar
a todos 'Os alunos, apenas para os

de 7°,8° e 9° anos", afirma.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

TECNOLOGIA

EDUARDO MONTECINO

Encontro promovido pelas SORs discutiu
os anseios e as necessidades da juventude

Conferência tem número inexpressivo de jovens
"Acho importante discutir

nossos direitos e o direito de se

expressar também", disse Suzana
Laís Steinert, 18 anos, bombeira
voluntária em Corupá. Ela acom
panhava um grupo de aspirantes
a bombeiros que têm entre 14

e 18 anos. Cerca de 70 jovens e

adultos estavam no auditório
do Colégio Marista São Luís na

manhã de ontem para discutir
temas de interesse da faixa etá
ria entre 15 e 29 anos. A propos
ta da 2a Conferência Regional
de Políticas Públicas para a Ju
ventude era debater os anseios
e

_

necessidades dos jovens por
meio do tema "Estado Forte, Ju
ventude Presente".

Questões como educação,
trabalho, cultura, comunica

ção, meio ambiente, direito à

experimentação e qualidade
de vida, saúde, esporte, lazer,

diversidade, entre outros dire
cionaram a Conferência. Re

presentantes do município e

do Estado abriram o evento. O

pastor Rudi Sano, vice-presi
dente do Conselho Municipal
da Juventude de Jaraguá do
Sul deu a� boas vindas e falou
sobre a carência de jovens dis
cutirem os direitos dos jovens.
Alan Schoeninger, coordenador
estadual da Juventude de Santa

Catarina, informou que as 36
SDRs (Secretarias do Desenvol-,
vimento Regional) do Estado
estão realizando a conferência.
"Iovens, nós não somos o fu
turo, somos o presente e é por
isso que precisamos discutir o

nosso dia a dia", disse ao iniciar
sua fala. Tânia Dantas e Ma
ria José Fettback, gerentes de
Assistência Social, Trabalho e

Habitação dasSlrlls de Jaraguá

e Joinville, respectivamente, o

juiz de direito Edenildo da Silva
e o diretor do Colégio Marista,
Irmão Evilásio, também recep
cionaram o público, que veio
de diferentes cidades: Coru

pá, Massaranduba, Schroeder,
São Francisco do Sul, além dos

municípios organizadores do
encontro. lia número de jovens
ainda é muito inexpressivo", la -

.

mentou Tânia ao avaliar a par
ticipação na conferência. Ela
comentou sobre o evento ser

apenas o início das ações.
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PERSONAGEM HISTÓRICO

o primeiro prefeito -

eleito de Guaramirim
Quando o distrito de Guaramirim se emancipou, em 28 de agosto
de 1949, passando a ser ummunicípio, ainda não havia nenhum
prefeito eleito. O governo do Estado nomeou um interventor para
tomar conta de Guararnirim, até que a população escolhesse

- um administrador. Assim, JoséMotta Pires foi o primeiro
prefeito da cidade, de 18 de agosto atéSü de setembro de 1949.
Durante seumandato, foi realizada a primeira eleição municipal,
tomando Emílio Manke Junior (foto) o primeiro prefeito eleito de
Guaramirim, sem nunca residir na cidade. Filho de Emílio Manke
e Hermínia LitzenbergerManke, Emílio Manke Júnior nasceu no
dia Iode maio de 1894, em Blumenau. Emílio se casou com Frieda
Manke, com quem teve seis filhos. Emílio concorreu a prefeito
de Guaramirim pelo PSD (Partido Social Democrático), contra
Arnoldo Bylaardt Iúníor, da UDN (União Democrática Nacional),
e ficou no cargo de 30 de setembro de 1949 a 30 de setembro de
1954. Na eleição para decidir o administrador de Guaramirim, .

houve um acordo entre políticos: os massarandubenses
concordaram que a sede do município fosse transferida para
Guaramirim e, em troca, os guararnirenses admitiram que o

prefeito fosse de Massaranduba. O blumenauense também foi o

primeiro prefeito eleito de Massaranduba, em 1961.

DMJLGAÇÃO

Conforme a tradição italiana, ontem foi o dia dedicado ao tinhaque
da sorte". A crençapopular diz que comer a receita italiana no dia 29
de cadamês garante fortuna, sorte e prosperidade pelos próximos
3D dias. O costume é colocar uma nota oumoeda embaixo do prato,
separar sete nhoques e fazer um pedido, para cada um.A origem da
lenda ainda é desconhecida, mas a principal versão conta em um

dia 29 de dezembro, São Pantaleão perambulavamalvestido porum
vilarejo na Itália. Com fome, ele bateu à porta de uma casa pedindo
comida. O casal quemorava na casa o convidou para jantar e, como
eram pobres e só tinham nhoque para oferecer, dividiram entre os três
e sobraram sete para cada um. Depois de o santo ir embora da casa, o
casal se surpreendeu ao retirar os pratos damesa: embaixo deles havia
moedas de ouro. Outra versão conta que o andarilho eraum velho que,
depois do jantar oferecido, voltou ao lar do casal para agradecê-los, já
que depois da refeição recebida ele passou a termuita sorte.

ARQUIVO HISTÓRICO
"

A/lulto mais que.
pessoas trabalhando,
Mill1ares de famf/las

evoluindo.

PELOM N

Lênin atingido
No dia 30 de agosto de 1918, o russoVladimir
Lênin, que instaurou o império comunista na
Rússia, levou dois tiros da revolucionária Fanya
Kaplan, numa tentativa de assassinar o líder.
Há hipóteses de que a bala que ficou alojada no
pescoço de Lênin tenha causado suamorte, aos 53
anos, no dia 21 de janeiro de 1924.

Timor-Leste
independente
Nessemesmo dia, em 1999, a população de Timor

Leste, antes província da Indonésia, foi às ruas
para votar em um referendo organizado pela ONU
(Organização das Nações Unidas). Apesar das
ameaças de milícias do exército indonésio, cerca de
80% do povo timorense optou pela independência.
Em abril de 2001, o país escolheu seu novo

- presidente e emmaio de 2002 Timor-Leste se

tornou um país totalmente independente.

Instalada'a·ecIucação
pré-escolar na região

No dia 30 de agosto de 1981, o jornal O Correio do
Povo anunciava a instalação da educação pré-escolar
junto às escolas básicas da rede estadual de ensino, nos
municípios de Iaraguá do Sul e Guaramirim. Segundo
a publicação, a cerimônia de inauguração aconteceu

na Escola Estadual de Educação Básica Professor He
leodoro Borges, que naquele ano passou a contar com
duas salas exclusivas para apré-escola. O jornal anun
ciava também que a Secretaria de Educação começou
os atendimentos a 240 crianças da pré-escola, na faixa
etária de cinco a seis anos, nas escolas Heleodoro Bor

ges, Giardini Luiz Lenzi, Roland Harold Dombusch e

Euclides daCunha, em Iaraguádo Sul, enaEscola Pre
feito Lauro Zimmermann, em Guaramirim. "O aten

dimento se consolida através do esforço comunitário,
pois além de contar com a participação da LB.{\, atra
vés de convênio celebrado entre a Secretaria de Edu

cação, paradar atendimento nutricional à crianças ca
rentes, conta emnível local como apoio financeiro das
prefeíturas,Tem também a participação do Núcleo do

.

Prograrria Naciol1ál doVoluntâriado, coordenado pela
ill,A�. qUE( em laraguá do Sul assume a organização
dg�. _GluQe� ��e,s!; criàçlo�,J�to às e�col .,fÍsic

o

'6
CE

&
q

INVENÇÕES ANTIGAS

O microfone
No dia 4 de março de 1877, o inventor
alemão Emile Berliner criou o protótipo
do microfone, essencial para o
desenvolvimento do telefone. Apesar
do invento, foi o cientista escocês
Alexander Graham Bell quem criou o

primeiro microfone utilizável.
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Velh
Vif1- ens em
letras e sons.

SHOW

PURA IRREVERÊNCIA
Banda pauIistaI1a apresenta aO público
jaraguaense as canções cIesbocadsw que

garantiram o sucesso do grupo nos ú1timos 25 anos

Banda se apresenta noEspaço Oca, na
sexta-feira.Ingressosjáestãonosegundo lote
JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

e você é fã das can

ções descaradas do
sexteto mais desbo
cado do rock nacio
nal ainda está em

tempo de garantir
um ingresso para conferir o

show que as Velhas Virgens fa
rão em Iaraguá do Sul, na pró
xima sexta - feira. Conhecida
como uma das mais importan
tes formações independentes
do Brasil, a banda fará um resu

mo de 25 anos de carreira, além
de apresentar duas músicas
inéditas ao público local.

Para completar, a noite tam

bém terá a presença da catari
nense Atacama. Cabe a ela exe

cutar os mais variados covers..
incluindo alguns do Led Zeppe
lin, ACIDC, Ianis Ioplin, The

Doors, Raul Seixas e mais uma

incontável lista de sucessos in-

tluenciados pelo rock nroll,
O show começa às 22h. Vale

lembrar que o primeiro lote de

ingressos, comercializado a R$
25, já está esgotado. Por isso, ago
ra, os acessos custam R$ 30. Eles
são vendidos no próprio Espaço
Oca, no Sacramentum Pub, Mega
Rock Store e Box Home Vídeo
Locadora. Para outras informa

ções' contato a organização pelo
e-mail contáto@rockout.com.br.

SERVIÇO
I/�::VII 1f,;�'Ui.::: Show com a banda
Velhas Virgens, de São Paulo

11',��.;�LI�,��wl'JjJg,'lltYII;: Sexta-feira,
dia 2 de setembro

I/�J!"JWI� 1111:�IJfqU'�ig#�:; A partir das 22h
'111'1'lq.'/qurlu'uu"", E OÍiuJhlm,I/IiI/,lm,JiI,,":,,�:. spaço _ ca, na rua
Olivio Brugnago, 50, no
Bairro Vila Nova,
em Jaraguá do Sul
11(li1UI,;�:ffU',iUli:WII'/�::� 111.;'U:�hw,�:nlJl:; R$ 30
(segundo lote de ingressõs)
�&:II/,l/iw'I"'I�&IYH.I/UIfd'f.I!l!!,;'IIú,;WIIJ�E;��;:� contato@
rockout.com.br

-

Contabilidade
COl1lultorla !mprelarial

Ofll1/sC, ílDft2ü@/fi
'

ft()I;;,lf.Hi.j.'1
ti '.!·1:# 'lhh,id.dt:.:

WW'fl,�Uffi.tq.)@m (jf §flm11.�!;IUlnt,:e!�f!U1f
t4'ljJ.3i1 ,47'*7 mml f'lIDjjifkU� �{íf. m\ ílfliHt Çje;;:lja 'j o:t7H

AGENDE-SE!· _

SEMANADA PÁTRIA, EM JARAGUÁDO SUL
._ Quinta-feira, I, às 9h - Sessão Cívica, na
Prefeitura de Jaraguá do Sul

.

• Sexta-feira, 2, às 9h - Sessão Cívica, no Colégio
Abdon Batista

• Sábado, 3, às 9h.- Sessão Cívica, na sede do Corpo
de BombeirosVoluntários de Jaraguá do Sul

• Sábado, 3, às l4h - Desfile Cívico da
Comunidade do bairroVila Nova, na Rua Iosé

Marangoni, em frente à IgrejaNossa
Senhora Rainha da Paz
• Domingo, 4, às 9h - Sessão Cívica, no
14° Batalhão da PolíciaMilitar

• Segunda-feira, 5, às 9h - Sessão Cívica, no Senai
• Terça-feira, 6, às 9h·- Sessão Cívica, no Colégio
Marista São Luís

• Quarta-feira, 7, às 9h - Desfile Cívico
Estalar, na Rua Reínoldo Rau
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Sistema Brasileiro de Televisão / O ponto do céu que

está imediatamente abaixo de nossos pés
2. Aquele que / Exemplo
3. No jogo do bicho, o grupo que corresponde às deze

nas 89 a 92/ A atriz e cantora Mariana
4. União de corações, boa harmonia / As iniciais do

escritor português Saramago (1922-2010), de "A
Caverna"

5. (Fr.) Cozido em fogo forte e com bastante gordura,
com o necessário cuidado para que não pegue no

fundo da vasilha í O ator mineiro Ricardo Dias, que
interpreta Lula no cinema, no filme de Fábio Barreto

6. Extremamente desprovido de umidade
7. Ponte levadiça com mecanismo de contrapeso
8. Cidade do estado de São Paulo, próxima a capital
9. Um extremo de ... Uganda / Disputar um colocação
10. Prefixo: grande / Cobertura de motor de veículo de

combustão interna
11. O bromo, em química / Direção oblíqua
12. Nome de duas constelações características do céu

boreal/Trabalho de pintura
13. O de dos sobrenomes escoceses I,Nome dado a

fungos que éausam a decomposição de alimentos, 12

frutas e produtos de origem vegetal.

VERTICAIS
1. Esporte parecido com o tênis, disputado em um sa

lão, rápido e extenuante / (Pop.) Nádega
2. A tradicional veste da mulher afegã I Tipo de embar

cação árabe de proa lançada e fina
3. Fazer comentários maledicentes sobre I Sigla do es

tado de Brusque e São Joaquim
4. Locução que indica um óbito inesperado, sobrevin

do a um indivíduo que aparentemente goza de boa
saúde

5. Ir de cima para baixo
6. (Fig.) Que produz tristeza / Pequeno mamífero afri

cano, de corpo esguio e cauda longa, alimenta-se
especialmente de insetos

7. 502, em algarismos romanos / Que se pode atar

bem, com mais segurança
8. A cidade à qual pertence a linda praia de Porto de

Galinhas, em Pernambuco / Invocação de ajuda
9. Praça larga / Escrever de maneira solta e plana, não

vinculaca a normas métricas.
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MPO

Frente Iria traz
\

chuva lorte
Uma frente fria, associada a
um cavado,mantém a condição'
de chuva com trovoadas no t
Estado. Para as próximas
24 horas, somando ainda a
segunda-feira, o acumulado
de chuva pode causar
deslizamentos e alagamento
em áreas vulneráveis.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE QUARTA QUINTA SEXTA

MíN: 14°e MíN: s-e MíN: 7°e
�

MíN: 8°e
.... "."'" ,_)" i '., ........ .

'

MÁX: 21°e ,j j l�:íI> MÁX: 16°e .) iH .... MÁX: 15°e
..

:. í;d" MÁX: 22°e

Junto com os temporais podem
também ocorrer rajadas fortes e

isoladas de vento. Eles ficam na faixa
dos 60 a 100 quilômetros por hora.
Entre a noite de hoje e amanhã de

quarta - feira estão previstas rajadas
um pouco menos fortes devido ao

avanço de uma intensamassa de ar
seco e frio pelo Sul do Brasil.

Ensolarado Instável
aL L

�--�'

;- __ "",�I
j J .. J

J

Parcialmente Chuvoso
Nublado

..

Nublado

�Si f,�,�.a il�aS
Entre a noite de hoje e quarta-
feira, as temperaturas declinam
acentuadamente em todas as regiões
de Santa Catarina, commínimas
entre zero e negativas nas áreas altas
do Estado nas madrugadas de quinta e

sexta-feira. Há formação de geada ampla
do Oeste ao Planalto e de forma isolada
no Litoral Sul e AltoVale do Itajaí.

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

SE VQCE VAi PARAs,.
ILHOTA

' MINGUANTE 21/8

A terça-feira será NOVA 29/8
chuvosa durante o dia
e também à noite em CRESCENTE 4/9
Ilhota. Os termômetros
marcam temperaturas . CHEIA 12/9entre os 14°C e os 22"C. /
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Elijane Jung

rso
universotpm@oeorreioclopovo.com.br

Palavra de
homem:
Do site crepúsculo.com,
um textó demuito boa

intenção, explicando como
entender as mulheres. Segue
um trechínho: " ...Final de
mês e você tá zerado. Ela
convidou ou sugeriu um
jantar/cinema. Pergunte.
Você não vai perder um
braço falando "amor, tô
meio sem grana, quer
mesmo ir?". Ela vai falar
se paga metade ou não,
ou se a conta toda é dela.
Mas isso ela fala. Mulheres

independentes são boas

por isso, elas falam. E se ela
não gostar ela também vai
falar, mas aí vai depender se
você chega coçando o saco e

falando "aehmina, tô duro,
paga a conta lá" (dentro do
restaurante) ou se você fala
com carinho antes de saírem
(e antes dela se arrumar) ...

"

Nem príncipe. nem sapo
Esse negócio de príncipe encantado me dá

nos nervos. Emais ainda quem acredita que
precisa de um. Vocês imaginam um príncipe
encantado todo despenteado? Imaginam esse

príncipe de bermuda e chinelo e sem camisa?
Ou comendo brigadeiro direto da panela,
lambuzando' o queixo?Difícil, né?Príncipe
encantado parece uma coisa certinha, cheia
de não me toques, com o cabelo absurdamente

no lugar, um sujeito que não topa nada, que
não arrisca coisa alguma... Tudo bem, ninguém
quer um ogro também... Vou levantar a

, bandeira aqui: Esqueçam o príncipe encantado
e procurem o príncipe encantador.Aquele que
encanta naturalmente, sem fazer tipo. E antes
de qualquer coisa, aquele que não está nem aí se

aparecer despenteado, pois é esse que vai saber
direitinho como te despentear. .. Certo?

CTRL C + CTRL V

CHEGA De SER BOSAI
ASORA vou SER DIFERENTE!
CORAÇÃO DE 6.&1.01 AOEUS

R,OMANTtSMO!!!

GISEkE OA SI1.VA
êvocê?

Unhas de gel. Foi-se o tempo em que as mulheres
conviviam com o fato de ir a um evento social com unhas
curtíssimas ou unhas de acrílico super amadoras. As
unhas de gel não sãonovidades e são idênticas às unhas
de verdade. Além da usual aplicação em unhas curtinhas
dá ainda para utilizar como forma de fortalecer unhas

grandes, ou remendar uma unha quebrada em uma

emergência. Salvação mega flash!

AI, OROeAl NÃO ê QUE
o CORAÇÃO DS GELO .JÁ

OERRETEU??I

Meia fina com sandália de verão. Não dá paramostrar
um pezinho envolto em umameia com sandálias de
tirinhas e super abertas nos dedos. Esse troço ficamuito
brega. Meia fina com sandáliasmais fechadinhas no
estilo dos sapatos peep toe fica super bacana ou uma
sandáliamais rude, mais pesada, tipo gladiador, vai
bem com umameia opaca. Mas sandália delicadinha,
toda aberta emais ameia?Treva...

MODA É•••

Olha que bacana: Amarca Coleci lançou um concurso cultural que vai
dar cincomil reais para fazer umas comprinhas nas lojas da grife. Serão
escolhidas as cinco pessoas que melhor definiremmoda em até 140
caracteres. De acordo com o site da Coleci (www.coleci.com.br) para
participar basta retirar uma senha em qualquer loja Coleci do Brasil ou com
revendedor autorizado, entrar no site e definir o que é moda. O concurso

vai até 20 de outubro e cada pessoa pode participar com apenas uma frase.
Todas as definições serão publicadas no site para votação do público.que
escolherá três vencedores. Outros dois ganhadores serão escolhidos por
uma comissão julgadora. Para sabermais detalhes você pode acessar o site
ou dar uma passadinha na loja da Reinoldo Rau.

Economize
saliva com
os teimosOS.

-

TRICOTANDO
• Em dezembro, deve
cl;legar aos cinemas o filme
dos�tippets e em breve ,

a OPllança uma linha de
esmaltes inspirada nos
personagens. Serão 12
cores que vão do verde ao

vermelho, com nomes como

"Dêsculpe! Esse glitter rosa
,

di "D'�r 'l,"a, lzer, lie e. '

-

• Ao queme parece hoje
é o Dia do Outdoor, tido

Dica anlaleras
AGiika lá do blog amaleras.
blogspot.com fez um

post bacanérrimo sobre

espelhos nos mais variados
formatos. Tem em forma de
Tetris, em forma de lâmina
de barbear, commedidas
como uma régua ... Um
mais criativo que o outro.
E sabe que, vendo isso, eu
fiquei pensando que, tudo
bem, devem custar os olhos
da cara, simplesmente
pelo nome do designer que
assina os modelos. Mas vai
dizer que não é simples? É
só pedir um corte especial
do vidro e pagar uma
moldura caprichada! Passa
no blog e se inspira ...
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A escolho perfeâ1

25a Noite
Alemã
Será no próximo dia 23 de setembro que

o Lions Club Iaraguâ - Centro promo
verá, no Clube Atlético Baependi, a'25a
Noite Alemã. Festa que reúne pessoas de
todas as tribos da região Norte do Estado
com intuito de confraternizar, saborear a
deliciosa comida típica alemã efazermui
ta filantropia. Prestigie!

Niver da Graziela
Não ousem esquecê-la: Grazíela Micheluzzi
,é a aniversariantemais festejada de hoje e

vai adorar saber que foi lembrada. Mil vivas!

osse

Hoje, às 16 horas, na sede da Federação
Catarinense de Futebol, em Florianópolis,
Rogério Lauro Tomazelli toma posse como
1 ° presidente da cidade de Iaraguá na
história da entidade. Bola branca.

Se colar. colou!
Temmuita liderança por aqui da cidade
fazendo um barulho danado que não

ganha eleição nem para presidente de
bairro dizendo que vai vencer eleição do

paço municipal. Querem, na verdade,
faturar por antecipação. Tem jeito?'

Caos anunciado
Cá entre nós, o que será dos

dependentes do caótico transporte
coletivo na parte de Nereu Ramos

quando mais de 700 pessoas ocuparem,
nos próximos dois anos, apartamentos
em construção naquela região da
cidade? Alguém responde?

Carreteiro
No próximo dia três de setembro, nasede
do Círculo Italiano de Iaraguá do Sul,
acontece o 6° Carreteiro do Cw.

Moa Gonçalves

SCRÜTZENFEST Sábado, no Baependi, durante o concurso

que elegeu a rainha e as princesas da 23a Schützenfest: A2a
Princesa NUvane Vieira do Prado, 'a la Princesa BrunaWestphal
Bargen e Rainha da Schützenfest, Sandra MaraWagenlmecht

CASAL O meu amigo, omédico Dr. Ricardo Puff
e a esposaMariIda, na Feijoada do Moa

...... jI.. __ ,,-. ,", .. L �
'

...... *' � �

moagoncalves@netuno,.com.br

6 3055-0024

Sushi
Um alerta para o pessoal que
curte a culinária japonesa: Aqui
na urbe sorriso está pintando
muita gente trabalhando na
área clandestinamente, sem
fiscalização, e isso não é bom.
Toda comida necessita de
muita higiene e esse tipo de

iguaria precisa, certamente, de
cuidados redobrados. Como
diz o ditado: o barato sai caro.

Boa
"Fãs leiloam virgindade para
ver show de Iustín Bieber. Para
'vocês verem como a virgindade
não está valendo mais nada

hoje em dia".LP
BARIA Anita Hintz e o netoWillian Petry,
durante visita ao filho Alexandre Hintz,
em Feira de Santana, na Bahia,

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o arquiteto Rafael Cavalcanti, grande
aniversariante de hoje, que sempre lê esta coluna para ficar

por dentro das novidades de nossa sociedade. Valeu mesmo
e milhões de felicidades!

• Querganhar uma r

camjseta da revistaNossa?
Então mandeuma foto sua

� ou acompanhado segurando
uma cerveja 'Miller" para

,

moagoncalves@netuno.com.
br. Afoto serápublicada na
cotúna. Que tal?

• O barScenâidinho vem
�.

' -

com novidades. O meu

amigoMoisa, (lona do
pedaço, vai dar up grade
na casa.

• Ju�sara Branco é uma das

beias que desfila solteirinha
nas baladas da moda.

•Dizem poraíqueaquele
empresário sarado) sedutor
e caixa alta, que estava de
caso com uma lindajovem
morena de dezoito aninhas,
resolveu darum basta no lave
e.cairna night.No sábado, ele
foi visto aos beijoscom uma

'

arquitetafamosa da urbe. Por
'. favQt,meu chope I(õnigsBier ,

befllgekuW!? :, '..

NIVER O Casal Fred e Janice Eitellabris
(Óptica Safira), com a filha Luiza, que
completou dois�os, �o�ado

•

• I r J

-

.' , I li, � I r.,' \

Cegonha
o querido amigo, o promoter Pépe Narloch
e sua amada esposa Lú Soares, aguardam '

ansiosos a chegada do primeiro filho, .

programado para dezembro, que já chegará
muito amado e abençoado Parabéns!

Velhas Virgens
No sábado, no Espaço do Oca,
acontece o show com a excelente
banda "VelhasVirgens". A abertura
será com a bandaAtacama. Ingressos
antecipados R$ 30,00.

ta06��
FEIJOADA O jovem casal Rodrigo e

Janaina Fonseca também prestigiaram
a lia Feijoada do Moa

ACâmara deVereadoresva i encaminhar umamoção aoTribuna I

de Justiça e ao governo do Estado para a implantação de mais

um cartório de registro de imóveis e mais um tabelionato de

títu los edocumentos em Jaraguá do Sul.A iniciativa dovereador

Jaime Negherbon foi aprovada em plenário na última semana.

O pedido leva em consideração o número de habitantes: 143

mil habitantes e que vem crescendo a cada ano, Jaraguá possui
apenas um Cartório de Registro de Imóveis e um Tabelionato

de Títulos e Documentos.

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul- 3371-2510 - www.cmjs.sc.gov.br
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CRÔNICA
MINHA
TERRA

LUIZ CARLOS AMORIM.
ESCRITOR E EDITOR

Mandei, para minha amiga Urda, foto de um dos pés
de tangerinas carregadinho de frutos, daqueles que

encontrei em Corupá. Ela ficou maravilhada, me per
guntou se eu não me sentia um Midas, no meio de tanto
ouro. Na verdade ela tem razão. Corupá é uma cidade pe
quena, pérola incrustada ao pé da Serra do Mar.Apesar do
progresso, ainda continua pacata e tranquila, não perdeu
suas belezas maiores, como as dezenas de cataratas, ainda

propicia uma vida natural, com muito verde, com muita

água, muito ar puro. Seus sítios ainda abrigam uma varie
-dademuito grande de árvores frutíferas, como as larangei-
ras, pés de tangerinas, de xinxin, de ponkãs, de laranja lima
e de limões, que vergam de tanto fruto quando é a época de
colheita, como tive a felicidade de comprovar. Que ficam
dourados como se umMidas tivesse passado por Corupá,
espalhando ouro perfumado e dulcíssimo pelas suas ma
tas, por seus morros e encostas.

Então passeio por Corupá e vou até o Ano Bom, pas
sando sobre o rio do mesmo nome, agora sem a ponte
coberta, que deu lugar a uma de concreto, mais resisten

- te e segura. Mas era tão mais romântica a outra, de ma
deira... Pego a rua à direita e vou ladeando o rio.

Passopelo D. Pedro, o campo do time de futebol da ci-
. dade, e vejo a pedra no meio do rio, onde tantas vezes fui
nadar e mergulhar, quando menino. Mais adiante, passo
pelaponte baixa, paravoltarao centro da cidade.Mas não é
mais apontebaixadaminha infância, agoraéumaponte es
treitinha, de concreto. Saudade da ponte baixa demadeira.
O passado e o presente convivem bem em Corupá. Mas
saudade não rima com progresso e continuo meu passeio.
Sei que, como toda cidade, Corupá tem os seus problemas,
como a ausência de UInhospital, por exewplo. Mas não é
muito bom passear por esta cidadezinha pejada de natu-

reza, neste vale abenço
ado da água, da flor e da
cor, no pé da Serra do
Mar?

Visito, então, o Re
canto Gaudete, lá pros
lados do Ano Bom. É

Corupá ·cresceu.
·ficou mais bonita.

O progresso
trouxe algumas água, com rios cauda-
mudanças. mas losos e límpidos, com
ainda é a minha uma belíssima cachoei-

Corupá. ra e uma gruta na qual
"""".

eu ainda não entrei.
De lá volto para o centro e pas�o pela estação

ferroviária, tão melancólica sem o movimento de

passageiros, e me dá uma saudade das viagens de
moradas para Mafra, Curitiba, Jaraguá, Joinville, São
Francisco ... Agora a estrada de ferro é, apenas e tão

.

somente, uma alternativa para transporte de cargas.
Corupá cresceu, ficoumais bonita. O progresso trouxe

algumas mudanças, mas ainda é aminha Corupá. O cen

trinho continua quase igual, embora a doceriaThieme, em
frente à pracinha, não seja a mesma, sem a dona Helena.
Paro naGrutaVerde, que até algum tempo atrás era o único
restaurante da cidade. Hoje em dia não funcionamais. Não

consegui achar uma passagem para descer até o rio, onde
tambémmergulhei e nadeimuito emverões distantes.

O Seminário continua comasmesmas duas fachadas, a
primeira com a igreja, e a outra com jeito de castelo medie

val, cartão postal da cidade, assim como as quedas d'água
da Rota das Cachoeiras. Na verdade, o Seminário agora
é, também, palco de mega-eventos, lugar onde são feitos

grandes espetáculos, paramilhares de pessoas. É o progres
soo Mas a natureza continua tendo queda porCorupá.

um lugar aprazível, com
.
muito verde e muita

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Loba é mais uma cachorra que foi abandonada nas ruas de Jaraguá do Sul.
Além disso, faz 'parte do grupo de cães que sobreviveram a um deslizamento
de terra ocorrido durante as enchentes de janeiro de 2010. Ela permanece à
espera de um novo dono. Quem tiver interesse deve entrar em contato pelo

telefone (47) 9123-0657 ou no e-mail ajapra@ajapra.org.br.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Mirna promete a Antenor que não irá mais se

embriagar. Tereza Cristina fica perturbada depois de
receber uma ligação da tla íris. Zuleika comenta com

Edvaldo que Rafael emprestou a moto de um cliente

para Antenor. Paulo confidencia a René que não pode
ter filhos. René Junior decide fingir ser Juan Guilher
me para arrumar encontros peja internet. Vilma sofre
com a perda do táxi. Zambeze diz a Álvaro que se

. sente ligada a Luana. Um curto-circuito deixa o Le
Velmont às escuras e René resolve procurar Griselda.
Paulo fala para Esther que a apoiará na decisão de
ter um filho.

• CORDEL ENCANTADO
-

Florinda e Petrus avistam Timóteo, Zóio-Furado e

Isaías saindo da selaria apressados. Batoré diz a He
lena que ajudará as filhas da mulher que ele atropelou
na estrada. Zóio-Furado consegue prender Jesuíno. A
disputa pelo papel de atriz para o filme fica empata
da entre Téinha e Lilica. Timóteo flagra Úrsula, Baldini
e Nicolau em seu quarto e manda prendê-los. Zóio
Furado ameaça prender Lilica se ela pensar em pedir
uma parte no tesouro. Herculano chega à Vila da Cruz
e promete libertar Jesuíno.

.·VIDAS EM JOGO
Andrea cede à chantagem de Cleber. Welligton e

Grace almoçam irritados depois do dia de aula. Marizete
e José vão até a casa de Carlos para pedir apoio na can

didatura do ex-porteiro. Daniel vai até a casa de cacau
e tenta fazer as pazes. Ao falar de Welligton, a moça se

irrita e expUlsa o ex-namorado. Cleber obriga Andrea a ir

para a cama mais uma vez. Maurício consegue entrar no
flat de Cleber e instala uma escuta no local. Margarida
prepara dois pratos. Em um deles, ela esconde o estimu
lante sexual. Elton e Valdisnei trocam os pratos. Lucas
volta para casa e encontra Andrea encolhida, apontando
uma arma para a própria cabeça

• MORDE & ASSOPRA
Abner tenta confortar Naomi na cadeia. Melissa

se oferece a abrigar Lídia. ícaro desconfia que Julia

esteja com o dossiê. Amanda vê ícaro beijando Júlia.
Guilherme fica com ciúmes de Alice e Tânia se irrita.
Isaías não gosta da apresentação do filho e Minerva

aproveita a oportunidade para apoiar Áureo. Tonica in
sinua que Hortência e Plínio estão namorando. Abner
fica furioso ao saber que Plínio irá dormir na fazenda.
Xavier procura Elaine/Élcio na fazenda de Abner e fla

gra o farsante colocando seu disfarce.

ANIVERSARIANTES
29/8 Karla J. D. Conceição Edna Castro
Adolfo Alberton Lucas R. Urban Elia M. Celestino
Ana Cláudia da Silva Luciane B. Gaedtke Fabio R. Kopp
Anadir Becker Luiz A. de França Felipe E. vase!
Aureo N. Ponstein Luiz A. Furlani Gabriel Schmoeller
Beatris Maria Zerbin Pires Marcelino Paust lsac I. Da Silva
Cândido O. Trentini Márcio Paterno Karine da Costa
Claudino Roise Margarete S. Nascimento Luciane K. Erdmann
Denise Zapella Martins Kinen Luciene Vorpagel
Emerson F. Stahelin Nathan Walz Maria de L Pugliese
Fabio E. da S. Nunes Rosali Rosa Marize B. Homburg
Gabriel Kuhn Roselene Machado Marlindo Hoengen
Gildete Piazera Rosivaldo B. de Souza Nara L Lombardi
Gionei Behr Rui Barg Nestor C. Machado \

Greiciele A. Hematski Talia Cardoso Rangel O. Sellame
Helena Hertel Tarcisio Bonesse Junior Raulina Nellmann

Helmuth Becker Terezinha G. Vieira Rogério Hauck
Jéssica H. Dallabona 30/8 Rosa de L. Nagel
Juliana M. Ribeiro Antony G. Zanghelini Rosa T. P. Bruch
Junior Bonessi Bruna Drews Sérgioforlim t. )1 jl I or I I A \.I

Claudia B. Piazera
t "f .. �� *. ! I

karina Denk Walélemar R.Wachholz

Milton, personagem vivido
por Nicolas Cage, é um

criminoso que sai da prisão
para uma última chance de
redenção. Ele tem a missão
de acabar com um culto de
magia negra liderado por
Jonas King (Billy Burke),
que assassinou sua filha.
Mas ele tem três dias para
detê-los antes que também
sacrifiquem a neta. O elenco
ainda conta com os atores
Amber Heard,William Fichtner
e David Morse. Este filme
de 104 minutos de duração
foi lançado em 2010'nos
Estados Unj(�os e, agora, está
disponível também em OVO.

Efêmera, que foi eleito o

melhor CO de 2010 por
diversas publicações nacionais

.

e estrangeiras, está sendo
lançado também na França,
Inglaterra e Portugal pelo
selo britânico Totolo Records.
O disco de Tulipa Ruiz teve

participação de artistas
como Dudu Tsuda, Donatinho,
Kassin, Stephane San Juan,
Thalma de Freitas, Céu, Anelis
Assumpção, Mariana Aydar, Léo
Cavalcanti e Karina Buhr. Entre
os destaques do material estão
as canções "Pedrinho", "Brocai
Dourado", e a candidata a hlt

.

do verão, "Às Vezes".
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TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br . Ronaldo banca toda
------------------------------------------------------------------

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHEZ

ALÔ! QUf;M FALA?
Ai-Ô!! QUEM esTA

FALANDO?!
ALÔ! ALÔÔ??!!

�..,..�

AMOR A TODA PROVA
Grace Beasley dedicou a vida à criação dos filhos e a cuidar

do marido, Max, além de sonhar com o cantor romântico Victor
Fox. Passando por uma crise-de meia idade, Max resolve se

separar de Grace para poder viver uma aventura. Sozinha e

desamparada, Grace passa a acreditar que a chance de ser

feliz é, de alguma forma, encontrar Victor Fox. Para tanto,
Grace compra um ingresso para um show de Fox, mas o

famoso cantor acaba sendo assassinado. Desiludida com a

vida, Grace vai ao funeral de Fox, mesmo contra a vontade do

filho e da nora. Lá, ela conhece Dirk Simpson, namorado de -

Fox que se manteve escondido por 20 anos.

JARAGuA DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub

(13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)

• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h10)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h, 16h30, 19h10 e 21h30)

• Cine Breithaupt 2
• Os Smurfs - Dub (14h30, 16h40, 18h50 e 21h)

• Cine Neumarkt 3
• Professora sem classe - Leg (16h45 e 19h20)
• Super 8 - Leg (14h15 e 21h15)

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

• Cine Neumarkt 4
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20, 19h30 e 21h40)
• O homem do futuro - Nac (21 h40)
• Os Smurfs - Dub (13h, 15h10, 17h20 e 19h30)JOINVILLE

• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h40, 19h10 e 21h20) • Cine Neumarkt 5 .

• Não se preocupe, nada vai dar certo - Nac (13h45 e 18h45)
• Onde está a felicidade? - Nac (16h20 e 21h)• Cine Garten 2

• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h50)

• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (13h45, 16h25, 18h45 e 21 h1 O)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Amor a toda prova - Leg (14h30, 17h, 19h45 e 22h10)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h15, 19h e 21h30)• Cine Garten 4

• Assalto ao Banco Central - Nac (14h40 e 19h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (17h e 21 h30) • Cine Norte Shopping 2

• Planeta dos Macacos - Leg (14h10, 16h40, 18h50, 21h)
• Cine Garten 5
• Professora sem classe - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Super 8 - Leg (22h)

• Cine Norte Shopping 3
• Rei Leão - Dub (13h10, 15h15, 17h35 e 19h35)
• Lanterna Verde - Leg (21 h45)

• Cine Garten 6
• Lanterna Verde - Dub (13h30 e 16h1 O)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h40)

• Cine Norte Shopping 4
• Amor a toda prova - Leg (13h30, 16h, 18h35 e 21 h15)
• Melancolia - Leg (23h35)

• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 22h) • Cine Norte Shopping 5

• Os Smurfs - Dub (12h45, 15h e 17h20)
• Professora sem classe -'Leg (19h50 e 22h)• Cine Mueller 2

• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h30, 17h40, 19h45 e 21 h45)

• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (18h50 e 21 h30)
• Onde está a felicidade? - Nac (13h30 e 16h10)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h, 15h30,
17h55, 20h e 22h10)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Lanterna Verde - Leg (19h e 21 h50)

• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (15h50, 18h15 e 20h45)
• Harry Potter e as relíquias da morte - Parte 2 - Dub (13h15)
• O homem do (%u{�1�'��� '(���lg);.1 :;

relorma de prédio
Os vizinhos do ex-jogadorRonaldo no
edifício no bairro do Leblon, bairro daZona
Sul do Rio de Janeiro, estão felizes. É que,
além de ser dono de uma cobertura de 900
metros quadrados, com oito suítes e piscina,
ele resolveu reformar o prédio inteiro. O
'fenômeno' não andava contente com o

estado do prédio. O custo da obra será de

aproximadamente R$ 1 milhão.

Gisele corta o

próprio cabelo
A top Gisele Bündchen corta os fios
dourados no cabeleireiro apenas duas
vezes ao ano e, muitas vezes, costuma ela
mesma apará-lo, fazendo um rolinho �as
pontas para, em seguida, passar a tesoura.
A confissão foi dada à apresentadora
Angélica. Amodelo contou também que
corta os cabelos do filho, Benjamin. "Minha
mãe cortava os fios das cinco filhas",
acrescentou.

Letícia Spiller vive
a vida real na TV
Aos 38 anos e com dois filhos, Letícia
Spiller vai participar da nova temporada de
Malhação. No decorrer da trama, ela vai se
apaixonar por um rapaz de 23 anos, 15 anos

,

mais jovem. Na vida real, Letícia é casada
com o fotógrafo Lucas Loureiro, dez anos
mais novo. "Não se pode generalizar, mas
temmuito cara de 23 que temmais cabeça
que urn homem de 40", avalia.

Lady Gaga deve
se casar em breve
A cantoraLadyGaga templanos para se casar
ainda neste semestre. Segundo informações
do tablóideDailyStar, ela cantora quer selar
a união com o namorado, Luc Carl, diante
demilhares de Ias. "Ela ama tanto os fãs que
faz questão da presença deles no grande
dia", disse uma fonte próxima.A cantora

estaria organizandoum sorteio para os fãs

participarem da cerimônia.

HORÓSCOPO
ARlES
Este é o momento de expandir a área de atuação
profissional. A noite, conflitos de interesses podem ameaçar
a vida amorosa. Não perca as chances de crescimento.

TOURO
O astral revela que este é um ótimo rolomento para alargar
os horizontes através de estudos e viagens. O setor afetivo

inspira cuidados. Não desanime diante dos obstáculos.

GÊMEOS
A lua ingressa em seu "paraíso astral", indicando que poderá
contar com a colaboração de terceiros. Problemas afetivos

podem acabar transbordando. Cuidado com ciúme.

CÂNCER
Bom dia para expor as ideias e os projetos. Trabalho que envolva
viagem, divulgação ou deslocamentos será favorecido. O setor
afetivo deixa muito a desejar. Pense mais no futuro.

LEÃO
O dia favorece os contatos de trabalho e possivelmente terá
vantagens profissionais. Relação desgastada corre risco de
se romper. Cuidado com mentiras e segredinhos.

VIRGEM
Você estará vivendo uma fase excepcionalmente favorável
para fazer contato com as pessoas que estão distantes. A noite,
reflita sobre a vida amorosa. Aprenda a lidar com o desapego.

; [ � � I I : I � II. J i:

Beyoncé conlir�a
gravidez no VMA
Na noite do último domingo, durante o

VMA (Video MusicAwards), premiação
de música daMTV americana, Beyoncé
anunciou que está grávida do rapper
Iay-Z, com quem é casada desde 2008.
A cantora, de 29 anos, posou para fotos
acariciando a barriga, durante entrada no
evento, que aconteceu em Los Angeles.
A representante da artista também
confirmou a gestação da artista.

Brad Pitt salva
mulher de multidão
O atorBrad Pitt salvou umamulher de
ser pisoteada. Ele estava gravando cenas
do próximo filme,WorldWar Z, quando
urnamulher, que estava envolvida em
urn tumulto, se assustou e caiu nomeio
das pessoas. Pitt, sempre atento, correu,
a levantou e a levou até um lugar seguro.
Graças aomarido deAngelina Jolie, ela teve
somente alguns machucados pelo corpo.

LIBRA
No trabalho, é hora de arriscar. Não deixe de ser amigável,
tolerante e receptivo com colegas de profissão. Evite compelir
com a pessoa amada Mostre seu lado mais sensível.

ESCORPIÃO
Hoje, você estará mais comunicativo com as pessoas ao redor.

Contratempos, obstáculos ou uma possível decepção amorosa
pode surgir esta noite. Converse mais com a pessoa amada

SAGITÁRIO
O setor profissional ganha mais ânimo. Quanto mais
liberdade de ação tiver, melhor será o desempenho. As
relações desgastadas correm perigo e talvez não sobrevivam.

CAPRICÓRNIO
No trabalho, quanto mais conhecimento, maior será o

sucesso. Converse com a pessoa amada, resolva os
problemas do romance. Reflita sobre os seus desejos.

AQUÁRIO
É um bom momento para o estudo e o aperfeiçoamento
profissional. A dois, conflitos não estão descartados, cuidado
com o que fala. Invista em seu trabalho.

PEIXES
O seu crescimento vai estar vinculado às parcerias .que fizer.
Velhos problemas que vinha ignorando podem transbordar.
Avalie o que deve ser mudado.
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.30/8
Palestra:As empresas e os impostos
Onde: Teatro do Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 19h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7028 ou e-mail
apevinosbairros@apevi.com.br

.30E31/8
Apresentação: Boi de Mamão
Onde:Arena, em Iaragua do Sul
Horário: 9h e 15h

Quanto custa: R$ 2
Informações: (47) 3370-9614

.30A2/9
Teatro:A escola vai ao teatro
Onde: Centro Cultural da Scar, em
Iaraguã do Sul
Horário: às 9h e 14h (dia30 e 31), 14h e

20h (dia 1) e às 9h, 14h e 20h (dia2)
Quanto custa: R$ 10 e R$ 5

Informações: (47) 3275-2477

.31/8
Workshop: Identificando talentos
Onde: Centro Empresarial, em
Iaraguá do Sul
Horário: das 19h às 22h

Quanto custa: R$ 35 (nucleados),
R$ 38 (associados) e R$ 57 (demais
interessados)
Informações: (47) 3275-7028 ou e-mail
administrativo@apevi.com.br

• 31/8
Guia de Leitura: projeto Bibliotecas
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: das 14h30 às 16h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7811 ou
julianay@sesc-sc.com.br

.31/8
Ação social: Sesc Saúde ao seu alcance
Onde: Shopping Breithaupt,
em Iaraguá do Sul
Horário: das 7h30 às 11h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275.7835 ou
deniseedu@sesc-sc.com.br

• 31/8
Concerto de violinos:Música para todos
Onde: MuseuWeg, em Iaraguá do Sul
Horário: às 18h30

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-2477

FOTOS DIVULGAÇÃO

.2/9
Concerto instrumental:
AlexReimann e Gledison Zabote
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: das 10h

Quanto custa: gratuito _

Informações: (47) 3275-7800 ou
teatrocajs@sesc-sc.com.br

• 2 E 3/9
Curso: Liderança - O elemento humano
Onde: Centro Empresarial, em
Jaraguá do Sul.
Horário: das 8h às 12h e das
13h30 às 17h30

Quanto custa: associados e nucleados
R$ 580 e demais interessados R$ 810
Informações: (47) 3275-7017 ou
treinamento@acijs.com.br

.3/9
Show: Téo & Edu
Onde:TheWay, em Iaraguá do Sul
Horário: a partir das 23h
Quanto custa: R$ 15 (mulheres) e H$ 20
(homens) .

Informações: (47) 8433-0083 ou
contato@fueleventos.com.br

.4/9
Balada: Sertanejo Universitário com
Michele Reich
Onde: London Pub, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$lO (feminino) e
R$15 (masculino)
Informações: (47) 3055-0065

• 4/9
Show:Música na Praça com Zamba e

Mari Rebelo
.

Onde: PraçaÂngelo Piazera, em Iaraguá
do sul .

Horário: às 17h

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

* QUERDIVULGJlR O
SEUEVENTO JlQUI?

* Então. junte todas as inlormações a
respeito e envie umamensagem para

kelly@ocorreiodopovo.com�br. Os
e-maUs devem ser encaminhados. pelo
menos. uma semana antes do evento.

• 1/9
Teatro: O patinho feio
Onde: Teatro do Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800 ou
teatrocajs@sesc-sc.com.br

.2/9
Show: VelhasVirgens
Onde: Espaço Oca, em Iaraguã do Sul
Horário: a partir das 22h
Quanto custa: R$ 30 (segundo lote)
Informações: contato@rockout.com.br

Programação:
Jornal da Band .. DIII:OO h a17:00 h

Apr.sentaçlo: Tim Francisco

A Hora do Ronco· D117:00 h 819:00 h
Humor .Irreverêncla na UI manhAI

.

Manh Show· Dal 8:00 h 12:00 h
Varlodad.I,. prêmloll a
DlrtlclplÇlodo do ouvinte

Apr ent ç o: Jaqu Rebouç
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Benyamin Parh�m Fard benyamin@biovita.com.br

Camisetas que
geram energia?
Recentemente, no festival demúsica de
Glastonbury, na Inglaterra, foi apresentada
uma idéia nomínimo inusitada. Uma
camiseta que transfere energia do som
gerado pelos amplificadores do shoiu de
rock para carregar a bateria do celular.

Parceria entreGM E LG

originará um novo carro elétrico
A norte-americana GeneralMotors e a sul coreana LG firmaram
acordo para o desenvolvimento conjunto de um novo modelo
de carro elétrico, fortalecendo e viabilizando o conceito de
baterias como forma de energia veicular, em substituição aos

modelos híbridos existentes no mercado.

FOTOS DIVULGAÇÃO I

Membros do Greenpeace
condenados à prisão

.

A pena é direcionada a quatro ativistas do Greenpeace
da Espanha, condenados na Dinamarca por invadirem
a cúpula climáticamundial em Copenhague, além de

terem de pagar umamulta de aproximadamente 400

euros cada, e terem sua entrada proibida na Dinamarca
nos próximos seis anos. Dentre as acusações, incorrem
aos acusados a falsificação de placas de carros e

.

documentos para entrar no evento.

A estimativa feita pelo Painel
Intergovernamental de Mudanças
Climáticas se baseia no aumento
da temperatura global em até 4,5
graus Celsius nos próximos cem
anos, o que pode acarretar no

desaparecimento de 80% de toda
diversidade genética expressa
por diferentes espécies e grupos
de organismos. Apelos de grande
parte de cientistas de todo o

mundo acontece por medidas mais
efetivas de frenagem nas emissões

antrópicas de gases de efeito

estufa, principais responsáveis pelo
aquecimento global.

da diversidade

genética do planeta
poderá acabar

a1é2080

Governo brasileiro anuncia
detector de tempestades
Lançado pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) em
parceria com a Eletrobrás Furnas e outras instituições, entra no ar

uma nova rede de dados denominada BrasilDAT que, pela primeira
vez, trará informações sobre a incidência de raios em todo território

nacional, além de permitir identificar e prever tempestades severas,
responsáveis por catástrofes climátícas. I I , I.,

neta terr"!fJ é OI

lar de 8.' milhões
de, es,p1éciesl

omimem de espécies existentes
na ferra demon .stra que o ser.

hurna.no compartflba o p�aneu.t
cmn outros 8.17 milhões de seres
diferentes, tendo sido apenas 1,2

InUhües desta.s espédes çataJogadas,
��:::*'p �.t'I(p:jr"i,;;4P;I�"�' qw II,I:.:� W'�"'i':���:; (

.. y,q,:� I:�flid,,,.,i 1,.") 1fJ,. ! ...P ��!, .. !t:JU1 . .1I. Ji. !/LILs; tli..1l. tJJ,.,f.II,�� fII..1I. .DII/1.U i."Jl K I.... 1,.,1 I,,.' Ui. "lL.

milhões de espécies contínuam
desconhecidas pela dência,

Starbucks paga US$ 75 mil a
luncionária por discriminação
o motivo da indenização pago pela rede internacional
de cafeterias Starbucks foi o

processo por discriminação em

ambiente de trabalho movido

por uma atendente do estado
do Texas, EUA, que acusou

a empresa de tê-la demitido
por ser uma anã, apenas três
dias após ser contratada.
Sob recomendação judicial a
Starbucks acatou recomendação
de oferecer orientações sobre questões relacionadas à

deficiência a todos os seus gerentes e funcionários.

Brasil já contratou 75% da

energia para a próxima década
Com base em um crescimento médio do Produto Interno

Bruto de 5% ao ano, o Brasil necessitará contratar

aproximadamente 61.560 megawatts para a próxima
década, em adição aos já instalados 115 mil megawatts,
e esta tarefa está muito perto de ser concluída com o

aumento da oferta de energias alternativas no país.

Quem paga mais pela
.

energia elétrica·no mundo?
De acordo com dados da Firjarn (Federação das Indústrias

do Rio de Janeiro), o Brasil possui a quarta tarifa de energia
industrial mais cara do mundo, perdendo apenas para
Turquia, República Tcheca e Itália. Em média, a indústria
brasileira paga R$ 329,00 por megawatt-hora (MWh), quase
50% a mais que a média mundial, e significativamente
mais que os paísesque compõe o bloco BRIC (Brasil,
Rússia, Índia e China):

Tarifa média de R$ 329.00 por MWh

Tarifa média de R$ 188.10 por MWh

Tarifa média de R$ 142.40 por MWh

Tarifa média de R$ 91.50 por MWh
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PONTO DE VISTA

SS
VICTOR DANICH,
SOCIÓLOGQ

'l Tou usar este espaço para am

V pliar o tema da tréplica da
estudante de Direito, Mariana de
Paula Rigon, no sentido de articu
lar nossa conversa que, por sinal,
excede o meio acadêmico e se tor

na 'pública através da socialização
do debate. Resolvida a questão em
discussão da atuação do Estado
como promotor da inclusão so

cial, muitas vezes incompleto por
carecer da capacidade de respos
ta social como atribuição funda

mental, nos deparamos com um

fenômeno tão dramático como

despercebido, que são os proble
mas socioambientais, citados por
Mariana no seu texto. A conver

gência do tema aproxima nossa

conceituação.
Devo reconhecer que ainda nos

encontramos imersos naquele so

pro de um modelo econômico que
prometia o Santo Graal, mas que
na verdade não passava de uma

nova forma de fomentar o desper
dício dos recursos naturais do pla
neta. Que existam 212 milhões de

.

trabalhadores no mundo todo que
carecem de emprego decente ou

simplesmente um emprego, é uma
mostra da dificuldade de implantar
modelos - monetários, governa
mentais ou caritativos - para criar
uma noção de dignidade na vida
das pessoas se, por outro lado, cria-

.

se, ao mesmo tempo, uma socieda
de que não precisa delas. Tal afirma
tiva pode ser constatada no fato de

que quase dois terços da humani
dadevivem commenos deUS$ 2,00
pordia. Isso significaque 3,5 bilhões
de pessoas encontram-se num es

tado de pobreza extrema. Uma so

ciedade que desperdiça recursos

também desperdiça pessoas. Tal es
banjamento resultamuito caro para
nossa própria sobrevivência, prin
cipalmente porque a renda produ-

zida no planeta é abocanhada por
apenas 20% da população mundial.
O crescimentomal orientado gera o

pavoroso ônus da criminalidade, o
analfabetismo e o colapso dos laços
familiares.

Numa sociedade global que ela-
.
ma pela restauração ambiental, por
mais oportunidades educacionais,
por mais emprego, por um sistema
universal e gratuito de saúde e por
moradia como direito universal,
não há como justificar o desperdí
cio de pessoas. Nesse contexto, a

gente deve-se orgulhar de alguns
indicadores. O Brasil conseguiu en
tre 1993 a 2006 uma redução de 35%
para 19,31% o percentual depobres, .

atingindo com isso uma das Metas
do Milênio fixadas pela ONU (Or
ganização das Nações Unida), de

reduzir a pobreza no mundo à me
tade emum prazo de 25 anos. O in
dicador que mais contribuiu para a

diminuição da desigualdade social
no país foi o aumento dematrículas
no ensino fundamental. Tal resulta
do se refletiu no progresso .dos mu

nicípios (até 50 mil pessoas) com
menor IDH (Índice de Desenvolvi
mento Humano). Nesse universo, o
crescimento dos 50% mais pobres
em termos de distribuição de ren
da foi de 12%, sendo que os 10%
mais -ricos tiveram um aumento

de 7,8% no período da amostra. O

esquema conceitual que podemos
elaborar a partir destes condicio
nantes é, em primeira instância,
aprimorar nossa visão da socieda
de como um todo e, em segunda,
conscientizar a juventude a parti
cipar efetivamente da construção
de um novo mundo. Assim como

disse para Mariana, minha futura
acadêmica de Sociologia Jurídica:
nós, os mais velhos, devemos es

tar na retaguarda intelectual para
reforçar a reconquista desse sonho.

DO LEITOR

Finalmente o calçamento co

munitário sairá também do

papel e se tornará realidade em

Guaramirim, pois nem tudo o pre
feito pode resolver, e é por isso que
existe uma equipe para auxiliá-lo.

Cada um trabalhando dentro de
sua secretaria; para que possam ser

atendidas as reivindicáções, através
das associações de bairro.

T
Quero parabenizar um ser

vidor que faz parte da equipe do

prefeito Nilson Bylaardt, por sua
visão, criação e inteligência. Para
béns senhorAlberto Gaeski, conti
nue assim! É de pessoas assim que
Guaramirim precisa para ameni
zar as carências do município.

Luis Carioca, comerciante

FALECIMENTOS
• Faleceu no último sábado, Henn
que Tlssi, com idade de 95 anos. O

sepultamento foi realizado sábado,
às 15h30, saindo o féretro da lgre
ja Nossa Senhora das Graças, em

Schroeder I, seguindo após para o

cernltérío da mesma localidade.

• Faleceu no domingo, Verônica
Janh Lemke, com idade de 81
anos. O sepultamento foi realizado

domingo, às 15 horas, Saindo o fé
retro da Igreja Evangélica Luterana
de Guaramirim, seguindo após para
o cemitério de Guaramirim.

• Faleceu ontem, João Maria Pas

sos. com idade de 84 anos. O se

pultamento foi realizado ontem, às
9 horas, saindo o féretro de sua

residência. na Rua Geraldino Julio

vletra, seguindo após para o cemi

tério da Vila Lenzi.

MENEGOTTI PARTICIPAÇÕES S.A. I CNPJ na. 07.527.170/0001-78 I NIRE na. 423.0002.976-9
Senhores Acionistas. Apresentamos as demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2010

e comparativos com 2009 e 2008, para apreciação e julgamento. Valores apresentados em Reais.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores em reais

ATIVO 2010 2009 2008

CIRCULANTE 175.852 68.405 745.867
Caixa e Equivalentes de Caixa 4.728 19.067 91.316
Créditos a Receber 54.554 O 607.439
Impostos a Recuperar 116.570 49.338 47.112

NÃO CIRCULANTE 44.865.815 38.773.354 34.125.637
INVESTIMENTOS 44.859.603 38.764.105 34.113.352
IMOBILIZADO 6.212 9.249 12.285

TOTAL DO ATIVO 45.041.667 38.841..759 34.871.504

PASSIVO 2010 2M9 2008

CIRCULANTE 886.591 290.202 1.365.555
Obrigações Trabalhistas 4.224 8 4.976
Tributos a Recolher 65.115 O 190.139
Juros s/Capital Próprio a Pagar 817.252 290.194 1.170.440

NÃO CIRCULANTE º 490.859 º
• Ernprésürnos de Sócios O 490.859 O

PATRIMONIO LIQUIDO 44.155.076 38.060.698 33.505.949
Capital Registrado 4.680.000 4.680.000 4.680.000
Lucros Acumulados 32.656.813 26.367.420 28.825.949
Ajuste Avaliação Patrimonial 6.818.263 7.013.278 O

TOTAL DO PASSIVO 45.041.667 38.841.759 34.871.504

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCíCIO

01/01 a 31/12 01/01 a 31/12
2010 2.IDl.9
º º
º O
º º
º º

(1.120) (96.004)
(70.415) (72.557)
(16.984) (10.793)

(1.561.930) (13.230)
1.648.209 576

(1.120) (96.004)
6.290.513 (2.362.525)
6.289.393 (2.458.529)

O O
1.380.000 O
7.669.393 (2.458.529)

01/01 a 31/12
2008
º
º
º
º

(58.546)
(39.079)
(195.596)

(1.894.301 )
2.070.430
(58.546)

1.227.988
1.169.442

O
1.800.000
2.969.442

RECEITA BRUTA '

DEDUÇÃO pAS VENDAS
RECEITA LIQUIDA
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras

LUCRO/PREJuízo OPERACIONAL
Equivalência Patrimonial

RESULTADOS ANTES DOS IMPOSTOS
IRPJ e CSLL
Heversão de Juros s/Capital Próprio

RESULTADO DO EXERCICIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
METODO INDIRETO

Periodos de 01 de janeiro até 31 de dezembro

(Em Reais)
'2.010

7.656.174
7.672.429
7.669.393

3.036
(121.785)
(54.554)
(67.231)
105.530
65.115
4.216

527.058
(490.859)

(6.290.513)
(6.290.513).
(1.380.000)
(1.380.000)

(14.339)
19.067
4.728

(14.339)

2009

(2.434.774)
(2.45.5.493)
(2.458.529)

3.036
605.213
607.439
(2.227)

(584.494)
(190.138)
(4.968)

. (880.246)
490.859

2.362.525
2.362.525

O
O

(72.249)
91.316
19.067

(72.249)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
a) RESULTADO LIQUIDO AJUSTADO
Lucro Líquido do Exercício
Depreciação e Amortização
b) (ACRESCIMO)/ DECRESCIMO DO ATIVO
Créditos a Receber
Impostos a Recuperar
c) ACRÉSCIMO /(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO
Obrigações Tributárias
Obrigações com Pessoal
Juros s/Capital Próprio a Pagar
Empréstimos de Sócios
2 -DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Equivalência Patrimonial
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Distribuição de Lucros aos Sócio� ,

(1 +2+3) AUMENTO (DlMINUIÇAO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
VARIAÇÃO NO PERíODO

DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LíQUIDO
Valores em reais

Histórico Capital
Registrado
4.680.000

Lucros Ajuste Avaliação TOTAIS
Acumulados Patrimonial
27.656.507 O 32.336.507
2.969.442 2.969.442

(1.800.-Ü00) • (1.800.000)
28.825.949 O 33.505.949
(2.458.529) (2.458.529)
26.367.420 O 31.047.420

7.013.278 7.013.278
7.669.393 7.669.393

(1.380.000) (1.380.000)
(195.015) (195.015)

32.656.813 6.818.263 44.155.076

Data

Saldo de Balanço
Lucro do Exercício
Juros s/Capital Próprio
Saldo de Balanço
'Preluizo do Exercicio
Saldo de Balanço
Avaliação Pammonlal Controlada
Lucro do Exercicio
Juros s/Capital Próprio
Amortização Avaliação Patrimonial
Saldo de. Balanço

31.12.07
31.12.08
31.12.08
31.12.08
31.12.09
31.12.09
01.01.10
31.12.10
31.12.10
31.12.10
31.12.10

4.680.000

4.680.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
, _,

MENEGOTTI PARTICIPAÇOES S.A. CNPJ na. 07.527.170/0001-78. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS ENCERRADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2010: 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Empresa tem como objeto social a parüclpação societária em outras empresas como holding
não financeira, constituída em 27 de julho de 2005. 2 - APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS: O balanço patrimonial, as demonstrações
de resultados, demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquidp findos em 3J de dezembro de 2010, 2009 e

2008, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS E FISGAIS ADOTADAS: As
práticas e as estimativas contábeis adotadas pela Sociedade estão adequadas às exigências da Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores, em con

sonância com as normas contábeis aplicáveis a PME. A sociedade observa o regimede competência para o registro de suas transações. 4 - ATIVOS
NAO-CIRCULANTES: Os valores demonstrados na conta de INVESTIMENTOS estão representados pela equivalência patrimonial de sua participação
societária, e na conta do IMOBILIZADO de valores constantes da conta de Equipamentos de Informática, pelo seu valor líquido de depreciação, não tendo
havido nenhuma aquisição ou baixa no período. 5 .; PATRIMONIO LIQUIDO: O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado está representado por
4.680.000 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil) ações ordinárias e nominativas, sem movimentação no período.

MERCIA MENEGOTTI SCHUNKE FERREIRA HORN'
Diretora Presidente

CPF nO. 489.254.039-00

ILARIO BRUCH - Contador
CRCSC 6.984/0-4

CPF na. 069.088.619-53
" ! I '11, I, :
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Para reduzir o uso
dos automóveis
Projeto da Acijs para o Dia Mundial Sem
Carros foi apresentado na noite de ontem

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

PEDROLEAL

Para conscientizar a popula
ção, e levar os jaraguaenses

a repensar o uso - muitas- vezes

desnecessário - de automóveis

'para a mobilidade urbana, a Acijs
(Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul) está organizando
a segunda edição da campanha
"Na Cidade Sem Meu Carro". O

projeto está ligado ao Dia Mun
dial Sem Carros, que acontece

em 22 de setembro, e foi apre
sentado oficialmente na plenária
semanal da Acijs-Apevi, na noite
de ontem.

Segundo a bióloga Fernanda

Alquini, do Núcleo de Respon
sabilidade Social da Acijs, entre
as ações planejadas está o fe
chamento da avenida Marechal
Deodoro da Fonseca, para a rea

lização de atividades de saúde e

conscientização, e uma reforma
na ciclovia da Jorge Czeniewciz,
para a criação de uma ciclofaixa

ligando os bairros Czerniewicz e

Amizade. "Queremos incentivar
a população a buscar alternati
vas para o uso do carro, como bi

cicletas, carona solidária, ou até
mesmo a caminhada", explicou.

Além disso, a organização do

evento, junto com a Polícia Mi
litar e a Prefeitura de Jaraguá do

Sul, irá disponibilizar ciclovias

móveis nas ruas Reinaldo Rau e

Barão do Rio Branco, assim como

na avenidaMarechal Deodoro da
Fonseca. "Também contatamos

a Canarinho para disponibilizar
mais ônibus durante o dia", in
forma Fernanda.

Origem
O projeto "Na Cidade SemMeu

Carro" se inspira em uma série de
iniciativas tomadas por cidades

européias para levantar o debate
sobre a mobilidade urbana e o

uso de automóveis. Além de Ia
raguá do Sul, na região norte ca

tarinense o projeto também é rea
lizado em Joinville e Blumenau.Ao
contrário do que ocorre por aqui,
as edições européias se estendem

por uma seIJ?ana. "Mas lá eles já
estão mais acostumados com a

ideia", ressalta Fernanda.

Serviço
• DATA DO EVENTO:
22 de setembro de 2011

• HORÁRIO: 9h às 18h atividades
na rua central.

• LOCAL: Av. Marechal Deodoro da
Fonseca - calçadão de Iaraguã do Sul.

• PÚBLICO ALVO: Toda a população de

Jaraguá do Sul.
• OBJETIVO: Lançar uma reflexão sobre
o modelo demobilidade vigente em
nossa sociedade, e propor a restrição
do acesso de veículos em algumas
regiões do centro urbano do município
a fim de proporcionar às pessoas uma
oportunidade para descobrirem outras

formas de transporte e de vivência.

Ações
• Fechamento da avenidaMarechal
Deodoro da Fonseca, (Calçadão
de Iaraguã do Sul); .

• Atrações e atividades na rua, com
temas como trânsito, saúde, meio
ambiente e amobilidade urbana;

• Reforma da ciclovia principal;
• Ciclovias móveis (extensão da
avenida Marechal, Reinaldo Rau e

Barão do Rio Branco);
• Implantação da nova ciclofaixa,
que ligará os bairros Amizade e

Czerniewicz.

Co
• -

m1ll1lCGÇClO
• Camisetas, Jornais, Rádios,
Cartazes, Folder, Twiter, Blog
(http://semcarrojaragua.
blogspot.com/)

• Dia 17 de setembro, blitz para
informar sobre o movimento.

Avaliação
do evento

• Medição do tráfego, através de
sensores;

• Medição do uso dos

estacíonamentos de grandes
empresas;

• Avaliação da emissão de C02;
• Avaliação da utilização do

.

transporte públicoViação
Canarinho.

ARQUIVOOCP

Nodia do event.:», serão� cidovias nasn-.ReinoIcIoRau,BarãodoRioBranco e avenidaMarechalDeodoro ela Fonseca
, 'I ii

O novo buscador está conec

tado com o sistema de recursos

humanos da Prefeitura, e em

caso de mudanças no quadro de

pessoal, os contatos são atualiza
dos automaticamente.

Desde a última quarta-feira,
o portal da Prefeitura de Iara
guá do Sul (http://portal.jara
guadosul.com.br) conta com

um novo sistema de busca no

link "Contatos". Com o novo

Site daPrefeitura tem novo sistema de busca
sistema, seguindo o link IICon
tatos - Prefeitura", a busca pode
ser feita de três maneiras: por
nome, setor ou local de traba
lho. Na exibição dos resultados
são disponibilizado� os tele-

fones e o endereço de e-mail,
além dos três itens de pesquisa.

Na opção "Contatos - Ende

reços" é exibido o organograma
da atual gestão municipal. Ao
clicar sobre um dos setores, são

listados os nomes, endereços,
telefones e e-mails para contato.

. No link "Outros Órgãos" apare
cem os telefones de instituições
sociais e empresariais com sede
em Iaraguã do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Boi de Mamão revive na Arena
FOTOS MARCELE GOUCHE Ribeirão Molha. O evento é promo

vido há 18 anos e há três o Boi de
Mamão começou a ser apresentado
fora dosmuros da escola.

Alguns estudantes participam
todos os anos, como Francie
le Gonchorki, de 13 anos, Susan

Dorner, de 11, e Marta Graziela
Bassani, 14. Elas se envolvem com

. a peça há quatro anos. Neste ano,
as amigas interpretam as bruxas,
e não se importam de ficar duas
horas se maquiando. Eduardo

Araújo, de 10 anos, participa desde
o ano passado. Ele faz o papel do
Rei Mago no Terno de Reis e toca

pandeiro no Boi de Mamão. Entre

atuar ou ser músico, Eduardo pre
fere ser ator.

enquanto cuidava do neto, Bruno
Piazera da Costa, de apenas um

ano e sete meses, filho de uma

professora da escola Ribeirão Mo
lha. "Essa tradição deve ser culti

vada, senão os jovens nunca vão

conhecer", diz a avó. Enquanto
seguravaBruno no colo, ouvindo o

neto dizer "ó o boi, ó o boi", Prisci
la relembrou a juventude, quando
assistia à peça na Praça do Expedi
cionário' nas noites de agosto. "A
comunidade deveria se envolver
mais nesses eventos", afirma.

O espetáculo será encenado no
vamente hoje e amanhã, às 9 horas
e às 15 horas, na Arena Iaraguá, A
entrada custa o valor simbólico de
R$ 2 e pode ser paga na hora. Estão
confirmadas mais de mil pessoas
nas próximas apresentações.

Estudantes de
escolas públicas
apresentaram uma

das manifestações
culturais mais
conhecidas do país

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

I\. plateia de várias idades ficou
rlrnaravilhada, bateu palmas e

cantou junto com bonecos gigan
tescos e personagens com figurinos
coloridos do folclore brasileiro, na
tarde de ontem. Alunos da Escola

Municipal de Ensino Fundamental
Ribeirão Molha apresentaram a 19a

.edição do Folguedo do Boi de Ma
mão. A cantoria do Terno de Reis
também fez parte do evento. Cerca
de 500 pais e estudantes da rede

pública conferiram o espetáculo na
Arena Jaraguá.

A apresentação agradou des
de os espectadores menores até
os idosos. Priscila Piazera, de 68

anos, é jaraguaense, mas mora em
BarraVelha há sete IDOS.A passeio
na cidade natal, teve a surpresa de

poder assistir ao Boi de Mamão

Boi deMamão empolgou crianças e adultos

SERVIÇO
• O quê: 19a Folguedo do
Boi de Mamão
• Quando: hoje e amanhã,
às 9h e às 15h
• Onde: Arena Iaraguá
• Quanto: R$ 2

Pequenos
-artistas

O Folguedo do Boi de Mamão é
realizado por 81 alunos de oito a 17

anos, que confeccionam as fanta

sias, interpretam, cantam e tocam.

Eles ensaiam desde março e deve
rão se apresentar de -15 a 20 vezes

até o final do ano. "Éum importante
resgate cultural e folclórico", avalia
Rosália da Costa, diretora da escola o pequeno Bnuto viu peça pela primeira vez

,.A
'5i li:

.>4

.Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos teimas do artigo 15 da Lei 9.492/97, cl c o artigo 995 do código deNormas da CGJ ISC, para a devida

ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para pagamento no
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de protesto e

ou oferecer por escrito osmotivos da sua recusa, dentro do prazo legaL FICAM INTIMADOSDO PROTESTO:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBliCA FEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINANovo endereço: Rua CeI. Procópio
Gomes de Oliveira, 380-Centro 89251-201- JARAGUADO SUL- SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Titulo: 1970-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 499,00 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor
total a pagar R$563,50 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 499,00 - Juros: R$ 2,32 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento; 186547/2011 Sacado: ANA GABRIELA PRADE CANDIDO DA SILVA Endereço: RUA LEO
POLDO MAHNKE 35 APTO 402 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONOOMINTO RESIDEN
CIAL PLATANUS Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 9200008803 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 160,34 - Data para pagamento: 02/09/2011-Valor total a pagar R$205,53 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 160,34 - Juros: R$ 0,48 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186544/�011 Sacado: MlCHELEPFEFFER Endereço: RUA LEOPOLDOMAHNKE35 APTO
503 - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONOOMINTO RESIDENCIAL PLATANUS
Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 9200008846 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$118,91 - Data para
pagamento: 02/09/2011-Valor total a pagarR$163,97Descrição dos valores: Valor do título: R$118,91- Ju
ros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186902/2011 Sacado: GRAFICA E EDlT FACCIOll LIDA Endereço: RUA JOSE DEMATHE
51- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: RHADAN PAPEIS IlDAEPP Portador: - Espécie: DMl- N°
Titulo: 1970-D - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 499,00 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor
total a pagar R$563,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 499,00 - Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 18665112011 Sacado: ANDERSON L SCHMlTT CIA LIDAME Endereço: R ANTONIO B.
SCHMlDT 238 - I. FIGUEIRA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-800 Credor: FOR-TI COMERCIO DE
BORDADOS IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 1745002 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 577,22 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor total a pagar R$628,60 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 577,22 - Juros: R$ 1,34 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186696/2011 Sacado: ROSA FRANCES DA SILVA Endereço: R PE ALBERTO ROMUALDO
JACOBS 217 - Iaragua do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: lNFOX RECUP E COM DE PARACHOQUES
LIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: 110 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.290,00 - Data

para pagamento: 02/09/2011- Valor total a pagar R$1.343,16 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.290,00 - Juros: R$ 3,87 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 14,24

Apontamento: 186173/2011 Sacado: GRAFICA E EDITORAFACCIOLI IlD Endereço: RUA JOSE DEMA
THE 51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: RHADAN PAPEIS LIDA EPP Portador: - Espécie:
DMl- N°Titulo: 2441-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 539,00 - Data para pagamento: 02/09/2011-
Valor total a pagarR$603,51 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 539,00 - Juros: R$ 2,33Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13Apontamento: 186392/2011 Sacado: CRlSTIANE BORGES DA ROSA DOS REIS Endereço: ANTON FRE

RlCHS 380 CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BVFINANCEIRAS/A CFI Portador: - Es

pécie: CBI - N°Titulo: 131035256 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.210,37 - Data para pagamento:
02/09/2011- Valor total a pagar R$1.409,55 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.210,37 - Juros: R$
146,85 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 186647/2011 Sacado: ROSELEI DE TEREZINHA ABREU Endereço: PADRE ALBERTO
ROMUALD JAKOBS 217 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89252-280 Credor: lNFOX RECUPERADORA E CO
MERCIO DE PARACHO Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 157 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
550,00 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor total a pagar R$601,49 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 550,00 - Juros: R$ 2,20 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 184426/2011 Sacado: GRAFICA E EDITORAFACCIOli aDA Endereço: RUA JOSEDEMA
TE 51- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: RHADAN PAPEIS aDAEPP Portador: - Espécie: DMI
- N'Titulo: 1970-B - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 499,00 - Data para pagamento: 02/89/2011-Valor
total a pagar R$563,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 499,00 - Juros: R$ 2,66 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13Apontamento: 186428/2011 Sacado: DARCIO DAREN Endereço: ADOLFO AEMMERENOOERFER 3700

- JARAGUÁ Dq SUL-SC - CEP: 89259-695 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 28800-1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor
total a pagar R$345,61 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186545/2011 Sacado: RUDENE ANDREA BElLFUSS FOSSILE Endereço:WAITER FORS
TER, 108 - JARAGUADO SUL - CEP: Credor: GRAFICA E EDITORA CORREIO DO POVO IlDA Portador:
- Espécie: DMl- N°Titulo: 3095-3-10 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 57,64 - Data para pagamento:
02/09/2011- Valor total a pagar R$113,30 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 57,64 - Juros: R$ 0,30
Emolwnentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186234/2011 Sacado: GRAFlCA E EDITORA FACCIOLI aDA Endereço: RUA JOSE DE
MATE 51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: GRAFlCA E EDITORA 22 LIDA Portador: - Es

pécie: DMl - N° Titulo: 23216 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.354,01 - Data para pagamento:
02/09/2011- Valor total a pagar R$1.420,25 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.354,01 - Juros: R$
4,06 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: B$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27, 13Apontamento: 186429/201.1 Sacado: DARCIO DAREN Endereço: ADOLFO AEMMERENOOERFER 3700

- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-695 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Espécie: DMl - N°
Titulo: 28636 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 730,00 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor
total a pagar R$776,90 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 730,00 - Iuros: R$ 2,19 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 18652112011 Sacado: SANDRO ANTONIO LEAL DE ALMEIDA JUNIOR Endereço: RUA
ALBERTOWAGNER 88 APTO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-520 Credor: ADM TRINDADE ADMl
NISTRADORA DE BENS aDA Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: S000000015 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.210,00 - Data para pagamento: 02/09/2011-Valor total a pagarR$1.264,44Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.210,00 - Juros: R$ 3,63 Emolumentos: R$ 10,85 " Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186502/2011 Sacado: lSAlAS SWIDZINSKI Endereço: RUAMARCOS EMlLlOVERBINENN
103 APTO 201 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-640 Credor: MECANICA E RETIFICA DIESELSUL aDA
EPP Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 2592/04 - Motivo: falta de pagamentoValor; R$ 802,00 - Data para
pagamento: 02/09/2011-Valor total a pagarR$855,93Descrição dos valores: Valordo título: R$ 802,00 - Juros: R$
1,60Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28Apontamento: 186565/2011 Sacado: ERlCA scorn GOULARTE Endereço: RUAALVIN OTIO 150 APTO

402 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-730 Credor: EPURA EVENTOS LIDA - ME Portador: - Espécie:
DMl - N° Titulo: 3732-02-1/7/07 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 158,00 - Data para pagamento:
02/09/2011- Valor total a pagar R$212,20 Descrição dos valores: Valor do título: R$158,00 - Juros: R$ 0,36
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,79

Apontamento: 186843/2011 Sacado: JAIRIO CARLOS BELO Endereço: RUAALBERTO FAGUNDES LENZI
486 - AGUAVERDE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-460 Credor: VALDOCIR HAAS ME Portador: - Es

pécie: DMl - N° Titulo: 27871-4 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 212,00 - Data para pagamento:
02/09/2011- Valor total a pagar R$264,96 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 212,00 - Juros: R$ 0,63
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 186522/2011 Sacado: SANDRO ANTONIO LEAL DE AlMEIDA JUNIOR Endereço: RUA
AlBERTOWAGNER 88 APTO 02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-520 Credor: ADM TRINDADEADMl
NISTRADORA DE BENS IlDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo: S000000114 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 1.210,00 - Data para pagamento: 02/09/2011-Valortotal a pagarR$1.262,42 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.210,00 - Juros: R$ 1,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 186390/2011 Sacado: ERTON uns DOMINGUES Endereço: RUADOMINGOS ROSA 855-

Jaraguá do Sul.-SC - CEP: 89258-010 Credor: BVFlNANCEIRAS/A CFI Portador: - Espécie: CBl- N° Titulo:
131033614 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.093,90 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor total
a pagar R$2.437,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.093,90 - Juros: R$ 293,84 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 186542/2011 Sacado: JORDANA LlBERATO SCUSSEL Endereço: RUA LEOPOLDO
MAHNKE 35 APTO 602 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-510 Credor: CONOOMINTORESIDENCIALPIA
'D\NUS Portador: - Espécie: DMl- N° Titulo: 9200008870 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,34
- Data para pagamento: 02/09/2011-Valor total a pagar R$205,53 Descrição dos valores: Valor do título:
R$160,34 - Juros: R$ 0,48 Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 9,66

Apontamento: 186353/2011 Sacado: VALDEMAR DANIELEWSKY Endereço: RUAWALDEMARRAU 510-
JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: - Credor: GIEVECAMlNHOES LIDA Portador: - Espécie: CH - N°Titulo:
0005576 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$15.000,00 - Data para pagamento: 02/09/2011-Valor total
a pagar R$15.542,33 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 15.000,00 - Juros: R$ 490,00 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 17,28

Apontamento: 185585/2011 Sacado: EVAMAR IND. DE ESPUMA LIDAME Endereço: RODOVIA BR 280
KM 74 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-000 Credor: ESCRITORlO CONTABILMARLIAN IlDA Portador:
- Espécie: DSI - N° Titulo: 4924 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 600,00 - Data para pagamento:
02/09/2011-Valor total a pagarR$664,58 Descrição dos valores: .

Valor do título: R$ 600,00 - Juros: R$ 2,40
Emolwnentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 186766/2011 Sacado: JOSE EDSON DE UMA Endereço: DOMINGOS ROSA 993 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRq FORM COND LES LIDAEPP Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
26413 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 195,50 - Data para pagamento: 02/09/2011- Valor total a
pagarR$248,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$195,50 - Juros: R$ 2,54 Emolwnentos: R$10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186876/2011 Sacado: VILMA MARTINS Endereço: RUA INGO BLUNK 240 - ESTRADA
NOVA - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89254-368Credor: DID IMOVEIS IlDA Portador: - Espécie:DMl-N°
Titulo: LOTE87 MS/RE - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 573,88 - Data para pagamento: 02/09/2011-
Valor total a pagarR$627,16Descrição dos valores: Valor do título: R$ 573,88 - Juros: R$l,72 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 186689/2011 Sacado: GLADIS ULSENI{ElMER Endereço: RUA DR ARQUIMEDES DAN
TAS 97 FUNDOS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-390 Credor: COI-PRESTADORA DE SERVICOSODON
TOLOGICOS Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo: 259 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$117,50 - Data

para pagamento: 02/09/2011- Valor total a pagar R$l71,lO Descrição dos valores: Valor do título: R$ 117,50
- Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de.
30108/2011.

laraguã do Sul (SC), 30 de agosto de 2011.
ManoelGustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 27

Apontamento: 186680/2011 Sacado: MAlCOS DE FRANCA Endereço: RUA BENJAMIN STEIN 210 - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89253-680 Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDA EPP Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 23562 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$189,10 - Data para pagamento: 02/09/2011-Valor
total a pagar R$242,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$189,10 - Juros: R$ 2,52 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 185583/2011 Sacado: GRAFICA E EDIT FACCIOU IlDA Endereço: RUA JOSE DEMATI-IE
51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: Rl-fADAN PAPEIS LIDA EPP Portador: - Espécie:DMl- N°
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Está difícil segurar
amanada deCorupá
Com três vitórias consecutivas,
Buffalos lidera grupo e permanece
imbatível no 3° Torneio Touchdown

CORUPÁ gador da equipe, Juliano Mill

nitz, confessa que não' espera-
va encontrar uma equipe tão

QcoruPá Buffalos continua forte e qualificada quanto a do

impossível no Torneio Tou- Palmeiras. "Foi muito difícil,
chdown. Na tarde do último uma partida muito complica
sábado, fez mais' uma vítima, o da. Eles têm dois americanos e

Palmeiras Locomotives, fora de estivemos duas vezes atrás do

casa, em São Paulo. Foi a tercei- placar", contou Juliano. Outro
ra vitória consecutiva dos coru- fator que complicou o jogo para
paenses, que lideram invictos a a equipe de Corupá, segundo
conferência George Ralas. O jogo o presidente, foi a arbitragem,
foi emocionante do início ao fim

,

que "era inexperiente". Segundo
e depois de duas viradas no pla- o presidente, faltas deixaram de

car, a partida terminou em 17 a ser marcadas a favor do time de

14para o Buffalos. Corupá. "Não sou de reclamar
O presidente e também jo- de arbitragem, mas dessa vez

ALEXANDRE PERGER

foi complicado. Mas foi disso

que tiramos força e ânimo para
virar o jogo e conquistar a vitó
ria. No fim, tinha jogador nosso
chorando", comentou .

O próximo jogo do Buffalos
está marcado para o dia 7 de se

tembro, contra o Curitiba Preda

dores, na capital paranaense. A
expectativa do time de Corupá é
manter a invencibilidade e a lide

rança da competição. "Se vence
mos três, podemos ganhar mais
uma", disse Juliano. O Predado
res enfrentou o Jaraguá Breakers
no dia 16 de julho e foi derrota
do por 32 a 12. "Esperamos en

contrar uma equipe mais forte
e preparada do que aquela que
enfrentou o time de Jaraguá. Teve
tempo para conseguir reforços.
Mas vamos jogar' para vencer",
analisa o presidente.

OVERTIME

Palmeiras tenta segurar equipe do Vale do ltapocu, mas perde em casa

Moleque Tmvesso sofre com contusões e
continua sem vencer naDivisão Especial

Juventus sofre gol no fim
e só empata comCamboriú

A primeira vitória tricolor no

Campeonato Catarinense da Di
visão Especial ainda não veio. No
último fim de semana, o Iuven
tus foi a Camboriú e apenas em

patou com o time da casa em 1

a 1. O gol do time de Iaraguá do
Sul foi marcado por Danilo aos

13 minutos do primeiro tempo.
O empate do Camboriú aconte

ceu quase no fim do jogo aos 41.

Após cobrança de escanteio, Ro

drigo cabeceou e fechou o placar.
Com o resultado, o Moleque Tra
vesso soma dois pontos na com
petição e é o 7° colocado.

Ainda no primeiro tempo,
o treinador Nino teve que fazer
duas alterações na equipe, por
problemas de contusão. Já no

começo do jogo saiu Paulinho e

entrou Celinho. Aos 20, o atacan
te Roberto, estreante na equipe,
foi substituído por Mateus. "Isso
nos prejudicou bastante nosso

planejamento do jogo", comen
tou Nino, que pretende fazer al

gumas alterações na equipe, mas
depende da liberação dos docu
mentos de alguns jogadores. "A
tendência é mexer nos três seto

res do time", afirmou.

JOGUINROS
Qu.atro ouros na bagagem'
A delegação de Jaraguá do Sul terminou a 24a edição dos

Ioguínhos Abertos, realizadas em Caçador, na 8a colocação,
com quatro medalhas de ouro, duas deprata e seis de bronze,
sornando 37 pontos. Os primeiros lugares foram conquistados
por Carlos Marques, Guilherme Bourscheid, Nicoli Boico e

pelos garotos do futsal masculino.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ricardo Gomes segue internado
Treinador sofre segundo AVE durante

jogo e passa por cirurgia no Rio

AGÊNClAFOLHAPRESS

.,

Qmédico do Vasco, Alexandre
Campello, acredita que di

ficilmente Ricardo Gomes terá

condições de trabalhar neste ano

no restante do Campeonato Bra

sileiro, depois de sofrer um AVE

(Acidente .Vascular Encefálico),
durante o jogo entre Vasco e Fla

mengo' no domingo. "Ele vai per
manecer sedado por três dias. Só

depois disso é que vamos avaliar o
estado motor e cerebral dele. Uma
coisa é certa: a recuperação dele
será muito mais lenta do que a de

2010, quando ele saiu do hospital
sem problemas", disse o médico.

"Só no final da semana é que
vamos ter uma ideia melhor da
sua 'recuperação. Agora, é pen
sar na saúde dele. Faltam apenas
três meses para o final do Cam

peonato Brasileiro.e não acredito
que vai dar tempo para voltar ao
trabalho ainda neste ano", afir
mou Campello.

De acordo com o neuroci

rurgião José Antônio Guasti, o

hematoma se formou na área

temporal do cérebro de Gomes.
A região atingida é responsável
pelas ações motoras. No caso do
técnico do Vasco, ele pode ter os
movimentos do braço e da perna
direita e a fala comprometidos.

Campello disse que a alteração
vascular cerebral sofrida por Ri
cardo Gomes no ano passado, no
São Paulo, pode ter relação com o

AVE hemorrágico sofrido pelo trei
nador ontem, no Engenhão.

. "Na primeira vez, pode ter

ocorrido uma banalização. Ele
sofreu um episódio isquêmico
transitório, que é fugaz e não dei
xa sequelas. Desta vez, a situação
foi mais grave. Teve hemorragia.
A relação entre os dois episódios
pode existir", disse Campello,
que visitou o treinador no CTI

(Centro de Tratamento Intensi

vo) do Hospital Pasteur. Segundo
ele, Gomes é hipertenso, um dos
fatores de risco para o AVE.

MARCELO SADIOIVASCO.COM.BR

João Pessoa se isola aindamais na liderança
Agora há apenas uma equi

pe invicta no Campeonato Ia
raguaense da Primeira Divisão..
Em casa, no estádio João Lúcio
da Costa, o João Pessoa venceu

o Flamengo por 2 a O e se isolou
ainda mais na liderança. Os gols
foram marcados por Pinheiro
e Esequiel. Mesmo folgando na

próxima rodada, o João Pessoa
não perde a liderança, já que

abriu quatro' pontos de vanta

gem para o segundo colocado,
Flamengo.

. OVitória continua reagindo na
competição. No sábado, venceu o.

segundo jogo consecutivo, por 1

a O contra o Botafogo. Com o re

sultado, a tabela ficou embolada,
com três equipes com seis pon
tos: Néki, Vitória e JJ Bordados. Já
o time da Barra continua na lan-

terna sem vencer na Primeirona.
No estádio Claudio Tomaselli, o JJ
Bordados venceu a Néki por 5 a 3.
A rodada do próximo fim de sema
na terá os jogos entre Botafogo e

JJ Bordados; Vitória e Flamengo;
Cruz deMalta e Néki.

No topo da artilharia estão

Léka, do Néki, e Pinheiro eWag
ner, do João Pessoa. Cada um

marcou cinco gols.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A

CLASSIFICAÇÃO

14° Santos -5

15° Grêmio 21 18 5 6 7 18 23 -5 39

16° Bahia 20 1� 4 8 7 21 27 -6 35

T 17° Atlético-PR 18 19 4 6 9 20 28 -8, 32

T 18° Avaí 17 H� 4 5 10 21 40 -1930

T 19° Atlético-MG 15 1� 4 3 12 24 38 -1426

T 20° América-MG 13 19 2 7 10 22 37 -1523

19" RODADA· 27/8
Coritiba 1 x 1 Atlético-PR
América·MG 1 x 2 Atlético-GO
Fluminense 1 x 2 Botafogo

19" RODADA· 28/08/2011
Palmeiras 2 x 1 Corinthians
Santos lx lSão Paulo

Flamengo O x O Vasco
Grêmio 2 x llnternacional
Ceará 3 x O Bahia
Atlético-lV1G 1 x 2 Cruzeiro
Rgueirense 2 x 3 Avaí

20" RODADA· 3::1/8
18h - Corinthians x Grêmio
18h - Vasco x Ceará
20h30 - Cruzeiro x Figueirense
20h30 - AtlétiGo-GO x Coritiba
20h30 - Atlético-PR x Atlético-MG
21h50 - São Paulo x Fluminense
21h50 - Botafogo x Palmeiras
21h50 -Internacional, x Santos
21h50 - Avaí x Flamengo

20" RODADA· 0::1/9
20h30 - Bahia x América-MG

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

$. CoI. Times
/ .... 1° Portuguesa
.... 2° Ponte Preta

.... 3°�utico

.... 4° Americana

5°Sport
6° Goiás
7° Paraná Clube

gOCriciúma

9° Vitória
10° ASA

CLASSIFICAÇÃO
P J I V l E D GP GC SGiA
38 1� li 5 3 41 19 22!67
35 19 io 5 4 35 22 13i61
34 1� 9 ! 7 3 24 18 6 ! 60
30 19 9 ! 3 7 24 26 -2 153
29 H� 8 i 5 6 28 23 5 i 51
28 19 9 11 9 30 30 O i49
28 19 8 i 4 7 25 22 3 !49
28 19 7 ! 7 5 16 17 -1 f49
27 1� 8 I 3 8 25 24 1 ! 47

i ! \
27 19 8 ! 3 8 25 30 -5 ! 47

11° Boa 26 19 715 7 19 17 2 146
12° Grêmio Barueri 26 1� 7 i 5 7 22 22 O 146
13° Icasa \ 25 1� 6:7 6 29 28 1 ! 44
14°ABC 25 195 l io 4 27 24 3 144
15° Bragantino 24 19, 7 13 9 29 33 -4' 42
16° Vila Nova-GO 23 19 6 ! 5 8 17 18 -1 40

i I
T 17° São Caetano 21 19 4 f 9 6 25 29 -4 37

20 19 5 15 9 23 26 -3 35
16 19 4 ! 4 11 20 33 -13 28

T 18° Guarani

T 19° Salgueiro
� I�Q� l?�gue d,e Caxias 9 19, 1 i 6 12 16 39 -23 16

19° RODADA-23/8
Sport 2 x O Vila Nova-GO
Goiás 3 x O Guarani

19·RODADA-26/08/2011
Americana 2 x 1 ABC
Criciúma 1 x 1 São Caetano
Boa 2 x O Duque de Caxias

19" RODADA·27/8
Salgueiro 1 x 4 Grêmio Barueri

Portuguesa 3 x 3 lcasa
Ponte Preta 3 x 3 Náutico

Bragantino 2 x 1
Paraná Clube
Vitória 1 x O ASA

20" RODADA - 30/08/2011
20h30 - São Caetano x Salgueiro
20h30 - Guarani x Criciúma
20h30 - Duque de Caxias x'Americana
2Oh30 - Náutico x Portuguesa
20h30 - Grêmio Barueri x Goiás
20h30 - ASA x Ponte Preta

20h30· Paraná Clube x Boa
20h30 - Vila Nova-GO x Vitória
20h30 -Icasa x Sport
20h30 - ABC x Bragantino

T'Rebaixados para Série C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TR,AGÉDIA NO RIO DE JANEIRO
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COrpO de jaraguaense é liberado
Cláudia Lilian
Almeida Fernandes,
43 anos, está
entre as vítimas
do bondinho que
descarrilou no Rio

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

CAROLINA CARRADORE

Ocorpo de Cláudia Lilian Al
meida Fernandes, 43 anos,

foi liberado por volta das 14 ho
ras de domingo e seguiu do Rio
do Janeiro para Riveira, na fron
teira do Uruguai com o Brasil,
cidade onde será velada. As in

formações são do IML (Instituto
Médico Legal) do Rio de Janeiro.

Cláudia morava há 10 anos
.

em Iaraguã do Sul, junto com o

marido Hugo Gomez, 41 anos,

.

que trabalha na área de enge
nharia da Weg. O casal estava a

passeio e era a primeira vez que
visitavam a capital carioca. Eles
ocupavam o bonde de Santa Te

reza, centro da cidade, que capo
tou após descarrilar dos trilhos,
na tarde de sábado. O acidente
deixou cinco mortos e 57 feridos.

Cláudia morreu horas depois.
Tinha dupla nacionalidade: uru

guaia e brasileira, uma vez que o

pai é uruguaio e a mãe brasileira.
Ela será sepultada em Riveira, no

Uruguai, cidade onde nasceu. O
casal tinha uma menina de oito
anos e um menino de seis. Hugo
Gomez ficou ferido com cortes

pelo corpo, mas não corre risco
demorte.

Falha
A Comissão de Análise e Pre

venção de Acidentes do Crea

(Conselho Regional de Engenha
ria eArquitetura) do Rio de Ianei-

.PM estouramais uma

banca de jogo de azar
Na tarde de sábado, policiais

militares do 14° BPM (Batalhão
da Polícia Militar) de Jaraguá do

Sul, desbarataram uma banca de

jogo do bicho, que funcionava em

uma casa na ruaAmazonas, bairro
Nova Brasília, em Jaraguá do Sul.

A ação ocorreu após denún
cias anônimas, devido à grande
movimentação no local.APolícia
deteve na casa uma apostadora
de 40 anos, dois motoboys que

recolhiam apostas e o casal res

ponsável pela banca - uma mu-

1her de 55 anos e um homem de
54. Foram recolhidos cerca de R$
550,00, anotações e duas motos.

Os envolvidos responderão aTer
mo Circunstanciado, conforme
o artigo 58 da Lei 6259, "Prática
de jogos de Azar". Os acusados
foram liberados, uma vez que o

crime é considerado de menor

potencial ofensivo.
DIVULGAÇÃO/PM

Dillheiro e 0.11'05 qtijeJos foram l'ecoDüdos
I...

iI!.', .�."" -,
'

"H"

lcIoso denuncia prostitutas por furto
O delegadoMarcoAurélio
Marcucci encaminha hoje ao

Fórum de Iaraguá, inquérito que
envolve duas prostitutas. Ambas
foram indiciadas por furto. O caso

veio à tona em julho deste ano,

quando um homem de 60 anos

registrou boletim de ocorrência

naDelegacia de Proteção à'
Mulher, ao Idoso e ao Menor. Ele

informou que, ao contratar os
serviços sexuais de duas garotas
de programa, teve R$ 5mil
furtados da carteira. Uma delas
ainda cobrou adiantado e

se negou a realizar o serviço.

l

ro, acredita que o acidente tenha
sido provocado por uma falha no
sistema de freios. Há informação
que um arame prendia uma peça

Douglas Felisbino, 19 anos,
morreunamadrugada

. de�ábado após sofrer llIll
acidentenoKm 713 da
BR-280, em Jaraguá do Sul.

Segundo informações daPRF
(PolíciaRodoviáriaFederal),
Douglas guiava umamoto
quando colidiu frontalmente
com o caminhão deCorupá.
Omotoqueiromorreu no
local do acidente. Segundo a
PRF, Q acidente foi causado

. por ultrapassag�m�d�Y;ida..
O condutor do carÍlinhao,
Silvano Pinheiro dos Santos,

adaso

de freio, no lugar de parafuso. Os
responsáveis pela manutenção
do bonde de Santa Teresa para
prestar esclarecimentos.

O governador do Rio, Sérgio Ca

bral, determinou que o transporte
por bondes no bairro permaneça
interrompido temporariamente.

Agredida pelo ex-marido
morre em [araguá

Isabel Aparecida Neppel, 36

anos, não resistiu aos ferimentos na

cabeça provocados por um macha
do. Elamorreu por volta das 23h de

domingo, no hospital São José, em
Jaraguá do Sul. Moradora de Canoi

nhas, ela foi transferidaparaJaraguá
pelo fato do hospital termais recur
sos. Na sexta-feira passada, Isabel
discutia com o ex-marido, Ademir
Schiessl, 41 anos. O motivo seria a

cobrança de uma pensão alimentí
cia para o filho de 12 anos. O casal

.. '1JI! estava separado judicialmente há

dois anos e seis meses. Eles mora
vam em casas separadas, mas no

mesmo terreno. No calor da discus

são, Ademir agrediu a ex-mulher
com um machado. O filho presen
ciou tudo, acionou a PM e ficou ao

lado do corpo damãe até a chegada
de socorro. Segundo a delegada res
ponsável pelo caso, Lívía Marques
da Motta, ao prestar depoimento,
Ademir se apresentava calmo e dis
se que não estava arrependido. Não
havia registros antigos de agressão
na delegaciapor parte da vítima .

Perigo em duas rodas
Dezenove motociclistas fo

ram flagrados pela Polícia Militar
exibindo manobras perigosas em

ruas próximas de um novo lote
amento, no bairro Francisco de
Paulo. Alguns desobedeceram à

ordem de parar da PM e consegui
ram fugir. Todos os demais condu
tores foram notificados em virtude
das infrações cometidas. As CNHs
foram apreendidas e os 19 veícu
los foram recolhidos pelo guincho.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 130/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
.• OBJETO: FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO PARA ÁGUA POTÁVEL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 30/8/2011, das 8h às 11 h30 e das

13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 16/9/2011 14horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SA

MAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.

samaejs.com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através

do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente
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Promoção "Momento Ford Zero" (válida até 30/08/2011 ou enquanto durarem os estoques - 100 unidades). Ford Fiesta RoCam Hatch 1.012012 (cat FBF2) a partir de R$ 31.990,00 à vista. Ford EcoSport FreeStyle
1.612012 (cat EFA2) a partir de R$ 56.900,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 52,2% (R$ 29.701,80) de entrada e saldo em 36 parcelas de R$ 799,00 na modalidade CDe com 30 dias de
carência para pagamento da ia parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total a prazo de R$ 58.465,80, Custo Efetivo Total (CET) - calculado na data de 03/08/2011 a partir de 0,31% a.m. e 3,78%
a.a., através do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, quando da data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de Registros de Cartórios variáveis
de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo da CET) a data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford.Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco
Financiamentos SA As ofertas anunciadas neste anúncio substituem e invalidam todas as publicações anteriores. CARTÃO FORD ITAÚCARD. SOLICITE JA O SEU.

i Faça revisões em seu veículo regularmente. I
Acumule até R$ 10.000 em descontos na COmpl<l de seu Ford Zero.
C'pffó1ls • regiões metropoltton.. , 4OO·1-'1851l1Demals localidades:0Il00 722 43511.

MORETTI Jaraguá do Sul- (47) 3274.2800
Ford Empresas: (11) 4174.3900 I·

I'

IBOP6
CONFIRMA:

. PEtA qa VEZ,
A MAIS OllVIOA.
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