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Escolas em processo
demunícípalízação
Colégios estaduais São José eAlmirante
Tamandaré devem sermunicipalizados
até janeiro de 2012. Uma das vantagens
será o repasse direto de recursos do

.

governo federal para aPrefeitura.

Página 4

VÁ DEVAGAR-
Apressa é
inimiga da
perfeição.
Será preciso
discuti-Ia?

LUIZ
CARLOS
PRATES
Página 3

� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

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

Maisum empatedofuve
noCampeonatoEstadual

Mesmo tendo dominado a partida, oMoleque Travesso não conseguiu sair do O a O
I
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CUIDADOS COM A SEGURANÇA MARCELE GOUCHE

PROTEÇÃO Resolução que detennina uso de cadeirinhas completa um ano, masmuitos ainda desrespeitam a lei Página 7

DESDE 1919

ProjetoVia
Verde será
apresentado
COMUNIDADE DA ILHA DA

Figueira vai conhecer
detalhes da obra que
promete aliviar o tráfego e

aumentar a acessibilidade ao
bairro. Investimento previsto
é de R$ 3,1 milhões.
Página 20 1
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pOLÍTIcos
CARREIRISTAS

Entrevista com

especialista chama a
atenção dos eleitores.
A dica é avaliar o

hi$tórico do candidato
antes de depositar seu

. .

voto de confiança.
PLEIfÁRIO
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DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900

EURO (EM R$)
. 2,3096

Lourival'Karsten Ikarsten@netuno.com.br

DIVULGAÇÃO

Selje
A decisão do Conselho de Política
Monetária - Copom - pode
ser considerada uma decisão

corajosa, pois quando reduz a
taxa básica de juros de 12,5%
para 12%, está trazendo para a
economia uma possibilidade de

reaquecimento.

Sempre lembrando que os

juros subiram por causa da

ameaça da inflação, mas, ao
que tudo indica, as autoridades
monetárias apostam na

.

tendência de queda por
causa dos preços menores das
commodities. É espera pará ver.

Salário mínimo
Quando o presidente Lula quis fazer mais um agrado
aos trabalhadores, no final do seu mandato, aprovou
regras que neste momento são uma verdadeira camisa de

força. O reajuste do salário mínimo afetamuito pouco os

trabalhadores em geral, que tem seus salários reajustados
pela negociação entre os salários. Mas, representa um

grande peso para o governo em todos os níveis que,
além dos aposentados, tem outras contas indexadas pelo
mesmo. Num momento em que o governo federal busca
um superávit suficiente para pagar pelo menos os juros
da dívida - devem ser R$ 140 bilhões para 2012':_ se vê às
voltas com um aumento de gastos acima da inflação.

Santander
o Santander Brasil.que se capitalizou recorrendo
à bolsa, agora 'pretende aproveitar para fazer
o caminho inverso com um novo programa de .

recompra de ações. Hoje a unidade brasileira é uma
das grandes fontes de resultados para amatriz,

Via verde
Acontece hoje, na Câmara
deVereadores, a audiência
pública do licenciamento
ambiental do prolongamento
da rua Rinaldo Bago -

denominadaViaVerde - que
chegará até a ponte recém
inaugurada que liga o bairro
Ilha da Figueira ao bairro
Centenário. O custo da
obra está estimado
em R$ 3,1 milhões.

Tropical
Completa hoje nove anos de trabalho esta que é uma das

empresas que representa um elo importante da cadeia

têxtil, pois responde pelo suprimento e manutenção dos

equipamentos que transformam tecidos em moda.

Concrete show
Termina hoje em São Paulo, o maior evento internacional de
tecnologia em concreto daAmérica Latina, no qual.a Menegotti
Máquinas foi um dos destaques com.um estande de 400 metros

quadrados, em que realizou o lançamento de equipamentos.
Pontualidade'

Produção industrial cresce
Segundo o IBGE, a produção da indústria brasileira cresceu em julho
0,5%, revertendo o resultado negativo de junho. Uma boa notícia
que esperamos que tenha continuidade nos próximos meses.

Segundo os indicadores
da Serasa Esperian,
a pontualidade nos
pagamentos das micro
e pequenas empresas
ficou em 94,9% em julho,
contra 95,1% no mês
anterior. Esta é a quinta
queda consecutiva neste
indicador.

CDB
Segundo. a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima), as aplicações em Certificados
de Depósitos Bancários que estavam em R$ 10 bilhões em junho
de 2010, em julho deste ano bateram em R$ 48 bilhões. Um claro
reflexo da instabilidade da bolsa de valores, que leva os investidores

Expe,.t·atl.vapara unia aplicação com riscos bem mais baixos. ... Momento de ruptura
Momentos de crise são sempre uma oportunidade para os

governos tomarem medidas que em circunstâncias normais

seriam demuito difícil aprovação, tanto pelaclasse política
como pela população. Diversos países europeus já tomaram
iniciativas que seguem exatamente nesta linha.

O Brasil não aproveitou a crise financeiramundial para acertar
sua taxa Selic e agora tem a dura tarefa de forçar a queda
gradual da mesma. Será um trabalho longo e penoso.

São aguardados
ansiosamente os números

,

da inflação para osBlairo Maggi
O ex-governador do Mato próximos meses, pois
Grosso e atual senador deverão refletir não só os

pelo mesmo estado, Blairo efeitos do esfriamento da

Maggi, um dos maiores economia, como também

produtores rurais do país, o efeito colateral da atual
· levantou uma questão crise sobre os preços das

I polêmica. principalmente commodities. Este poderá
i vindo dele. Segundo sua ser o efeito benéfico da

� avaliação, em breve a atual crise sobre um

Argentina poderá superar aspecto da economia
o Brasil na produção de - a inflação - embora

diversos grãos, devido às certamente trará mais

condições de logística de dificuldades para os setores

I
transporte e embarque do agronegócio que não

nos portos platinas. Sem realizaram vendas a preço

; . dúvida, neste quesito ainda
. futuro. Hoje grande parte da

� estamos muito atrasados. safra é comercializada desta
QUINA III,

SORTEIO N°

2,685. I/Ih
Outra questão grave forma, o que funciona como

30 - 53 _ 59 - 64 _ 80 levantada é a relacionada
,

uma espécie de seguro
_,_'.td,�",,",,!. """""",",,_i,,,,� o1!w""'""",.;:i",.'''''';7l',,,,'''','''llÓfi''''''' com a legislação-ambiental.i. t , , ,t I r contra oscilações de preço.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04584
1 ° 32.518 250.000,00
2° 35.290 22.000,00
3° 24.252 12.000,00
4° 13.942 11.000,00
5° 16.144 10.320.00

Lojas multimarcas
Grande parte das empresas têxteis da região dependem
das lojas de confecções multímarca, Este, no entanto, é
ummodelo que emmuitos países já não existe ou tem
muito pouca expressão. Nestes mercados, as grandes
redes ou as redes próprias tomaram este espaço. Os
recentes movimentos de concentração no comércio
ainda estãomuito focados nos eletroeletrônicos e

supermercados, mas certamente poderão evoluir para
outros setores, inclusive o de confecção. Esta é uma
fronteira ainda por explorar.

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1171

03 _ 09 _ 11 _ 12 - 18

29 _ 38 _ 44 - 51 _ 52

55 - 63 - 64 -.76 _ 80
83 - 84 _ 85 _. 86 _ 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1315

01 _ 27 - 29 _ 38 _ 50 _ 52

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Acabei de ler uma frase, sou viciado
em frases, e lembrei de uma ver

dade eterna. Verdade que se for segui
da pelos jovens vai levá-los a praia da
boa viagem na vida. A frase é aquela,
velha conhecida que diz que: A pres
sa é inimiga da perfeição. Será preciso
discuti-la?

Pois a frase que li dizia que - "Nada
de grande se cria de repente". É a mes

ma coisa. Vou-me valer de um exem

plo desse tipo de grandeza e que é

bem típico de jornalistas, de oradores
de todo tipo.

Faço-lhe uma pergunta, leitora, lei
tor: - Você sabe quantas palavras novas
inclui no seu vocabulário ativo a cada
ano? E por vocabulário ativo entenda
se o vocabulário usado sem esforços
ao falar, aquele tipo de vocabulário

que nos salta dos lábios como pipoca
de panela quente ... Sabe quantas?

Os americanos pesquisaram so-.
bre isso. E a pesquisa foi feita com

pessoas que tinham encerrado seus

estudos ao final do segundo grau.
Claro, para quem continua a estudar

não vale a pesquisa, a pessoa conti
nua estudando.

Sabe quantas palavras novas por
ano, na média? Cinco. Só cinco. Para
os americanos, cinco. E para muitas
outras pessoas "menos" cinco ...

Sim, porque se você não estuda, não
lê, não consulta dicionários e não faz

esforços para melhorar seu vocabulário,
vai enfraquecê-lo cada dia mais, afinal,
o tempo corrói amemória...

Para ser grande exige-se tempo, es
forços continuados, metas, ambições,
"Everests" a serem conquistados.

Rico pode-se ficar de um dia para
outro, afinal as loterias estão aí para
isso ... Mas "grande", isto é, rico por
dentro, isso exige motivação, paciên
cia e tempo. Essa grandeza, todavia,
nunca mais se perde. Todos pode
mos ser muito ricos, na cabeça. É
a melhor riqueza, a nossa compa
nheira de todas 'as horas contra as

misérias da vida.
Ah, mas é bom não esquecer que

às vezes não ter pressa é sinal de va

diagem ...

DO LEITOR

DIREITA E ESQUERDA SÃO IDÊNTICOS
NA DESONESTIDADE INTELECTUAL

Qualquer cientista político
sabe que

reformas de base não dão frutos
imediatos. É preciso esperar anos para
que se possam colher os resultados das

ações governamentais quando alteram

paradigmas, corno os que imperavam
no Brasil até o fim da ditadura militar e

quando ainda o nacionalismo exacer

bado era a tônica. Nisso,'direita e es

querda são idênticos.
As reformas de base começaram

com Collor e culminaram com FHC.
SenhorVictor Danich, afirmar que

o ex-presidente Lula rompeu com o

neoliberalismo é urna falácia, já que
ele não realizou nenhuma reforma
de base e não alterou em nada a po
lítica econômica herdada de FHC. Só
mudou o discurso, mas isso nunca foi
fazer reformas.

Ah! Mudou a política externa, isso
sim. Passamos a apoiar países com re

gimes ditatoriais - a negar asilo a atle
tas que queriam fugir de perseguições
políticas e a dar abrigo a criminosos

fugitivos de países democráticos -

também tivemos vários episódios
megalonanicos "brilhantes": demos
status de economia de mercado à Chi

na, que logo votou contra a entrada
do Brasil no conselho de segurança da
ONU, assistimos à condenação de dis-

FALE CONOSCO

sidentes cubanos em silêncio, apoia
mos o governo do Irã quando sua po
pulação era massacrada... Esse espaço
é pequeno para nomeá-los.

As ideias da esquerda são poéticas,
românticas e sedutoras, mas produzi
ram os regimes mais brutais da história
da humanidade no último século junto
aos nazifascistas.

Nenhuma ideologia é honesta, To
das são um atentado ao espírito huma
no e ao livre pensar.

Não tenho partido. Considero ser

um radical de centro (!), não admito
nada que seja tendencioso para a direi
ta ou esquerda. E afirmo: é preciso um
esforço muito grande e constante para
manter-se íntegro na defesa da liberda
de de pensamento e no combate à de
sonestidade intelectual.

SenhorVictorDanich, a corrupção é

antiga e isso não serve corno desculpa.
A responsabilidade disso é de quem está
no governo. Assumiu, tem de combater
os corruptos que lesam o patrimônio do
povo e não aliar-se a eles corno fez o seu

ex-presidente. Dilma está fazendo o que
seu antecessor não fez, timidamente,
mas os está enfrentando,

DatteroAntunes Escobar,
produtor de áudio e estudanté

redaeao@oeorreiodopovo.eom.br

E INSENSIBILIDADE

PERGUNTA
Tomara que não, mas você está passando

por alguma dificuldade? Você ou alguém pró
ximo?E você se pergunta por que e o quefazer?
Saiba que na pergunta está contida a resposta,
é só pensar. Ocorre, e isso é bem verdade, que
muitas vezes não queremos admitir a verdade

que nos pode tirar da encrenca...

CABEÇA
Distúrbios mentais estão entre as causasmais

comuns de afastamentos do trabalho. Eas pesso
as não são loucas, não. A primeira razão vem de
a pessoa não gostar do quefaz, vive num inferno
diário. Tudo passa a ser enjoativo, chato. Nesse
caso, a saída é casar. Casarporamor com um ou

tro trabalho.

INFELIZ
A empresa égrande, boa, oferece excelente as

sistência- social mas o funcionário, ainda assim,
vive chateado. O problema não está na empresa,
está nele. E não é a empresa que tem que mudar,
é ele. Ir cantar em outra freguesia. Ficar com sa

pato apertado é burrice.

de ocorrência de agressões
deste tipo.

.

CHARGE
o al:v� gerab.licllte sãG
a. �!fII.I.e7t,�iUlfl!l "i f;:J!,:!all'9��$ililii, �!!di{!�'!!Ir;;I�
e idÓi;soslD mais fáceis
lIe serem atingidos
covardemente por
seus algozes ..QUEMUMNqA II

DO Ho� QUE éRAO TAL
l1\AA NfANDERfAt-l
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EDUARDO MONTECINO

Escola Estadual Almirante Tamandaré é uma das instituições a sermlUlicipalizacla

SEM INTERMEDIÁRIOS

Municipalização deve
, . .

acontecer ate Janeiro
Uma das vantagens com amudança está ligada
ao repasse de verbas dogoverno federal

GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

As negociações para a munici

palização de escolas estaduais
de ensino fundamental estão bas
tante adiantadas. Os municípios
dé Corupá e Jaraguá do Sul ainda
estão em fase de análise, mas Gua
ramirim demonstrou interesse e

preparo para receber a mudança.
Na última segunda-feira, dia 29, o

prefeito Nilson Bylaardt e a secre

tária de Educação do Município,
Cristiana Poltronieri, se reuniram
com a gerente de Educação da
SDR (Secretaria de Desenvolvi
mento Regional), Lorita Karsten,
para

.

discutir a municipalização
das escolas estaduais São José e

Almirante Tamandaré.
De acordo com Bylaardt, o mu

nicípio estuda a possibilidade de

municipalizar estas duas escolas
de ensino fundamental desde 2009,
quando o programa foi lançado pelo
governo Luiz Henrique. A gerente
de Educação explica que no gover-

no atual, o governador Raimundo
Colombo e o secretário estadual
da Educação, Marco Tebaldi, resol
veram reforçar o projeto com ação
efetiva da SDR nas negociações com
municípios. Segundo Lorita, apenas
uma cidade, Zortéa, no Meio-Oeste
do Estado, está com 100% das insti

tuições municipalizadas.
Cristina comenta que uma das

vantagens, caso as prefeituras re

solvam aderir, é o repasse de verbas
do governo federal. Ao invés de ter

o Estado como intermediador, o re
curso para investir nas escolas virá
direto para o município. Bylaardt
acredita que municipalizar é uma

oportunidade de padronizar e qua
lificar o método de 'ensino para alu
nos do 6° ao 9° ano.

"As decisões podem ser tomadas
de forma mais rápida também, sem
precisarmos do governo do Estado",
salienta o prefeito. Além de melho
rias no ensino, Guaramirim preten
de investir namudança de estrutura
das escolas, construindo 12 novas

salas na escola Almirante Taman

daré e três na São José. A intenção é

que as escolas estejam municipali
zadas em janeiro de 2012.

Contabilidade
Co;nsultoria Empresarial

--- -_.�
_ ... _-�-,.---�_._._-��.,-�--.

titíSt:f.l�
f'il'T)Tis$iuna!fFllll1ltJ

iOnt1ll1F.ltê;)(.lfê)

Crer:1.�t:iit1dade

�')!o!l'I'�Ó,J
:l'fi::\JX1).\.>;;abt.'"i,,;l�

gilmz@gurra..com.br

Desde 1978

o CORREIO ERROU'
Diferente do que foi publicado na página 17 da edição de 31 de agosto, o poema declamado como parte
da programação da Semana da Pátria no município de Massaranduba, é intitulado "Massaranduba"

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGuA DO SUL

P O R T A..IU.â.__....N"_1....6""'/2....01......1

Tem por Objeto a Divulgação da

Relação dos projetos
APROVADOS pelo Conselho
Municipal de Cultura inscritos

para o Edital 01/2011 do Fundo

Municipal de Cultura.

o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGuA DO SUL, no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei nO 484512007 que instituiu o Fundo Municipal de Cultura,

RESOLVE:

Art. 1° Ficam APROVADOS pelo Conselho Municipal de Cultura para receber
recursos públicos através do Fundo Municipal de Cultura Edital N° 01/2011, os projetos
abaixo relacionados:

Artes Visuais e Artesanato

[��������!2==��=iia�;���������;==��������
�OSTAIS DA HISTÓRIA rlete Schwedler IR$ 11.742,00
I._�__. ,__ . L , L. ._,_

Audiovisual

pVD CONHECENDO OS

�NSTRUME_NTOS MUSICAIS O der Rodrigo Witkowsky $ 10.500,00

�
ERCUSSAO

.

���I�AGAU
E WANDERLI - DEUTCH

�agail
G. Ittner

. --+-I_$_7'_97_4_,00
I OCK BRASil ANOS 80 enilson Emllio Elisio [R$ 14.500,00

,:SCOLA COMO ESPAÇO DE
[Raimundo Walter Schwartz R$ 13.100,00CONSTRUCÃO E CIDADANIA

I::DZAMBA �arcos Paulo Fagundes R$ 14.890,00

�AZUCA TRIO ENTRE O BlUES E O
[Renato Eduardo Haffermann [R$ 15.000,00UAZZ

�x FESTIVAL DE BANDAS E
)Associação Musical Jonas �$ 15.000,00ANFARRAS CIDADE DE JARAGUA DO

isUl !Alves De Souza
I

[ROTA DE SALlON )André Torquato f$ 7.950,00

ICANTO CORAL INFANTIL . /Wanderlei Siewertdt !R$ 12.614,00 I

�O�CERTOS DE VIOLÃO ERUDITO"4néias Raasch jR$ 11.776,00ILAO E SUAS SONORIDADES"

Patrimônio Histórico- Edificado

r=====f!fQQfºªEBQJlfJE===�J=-= �-=Yj�êõ:_ni�� -== - :Yi�iª"��rE�iIi"l
f!'��-��"��������:��--- ���:��r�r_���v_:�:_ !_�_?��_?_O__ �pROJETO DE RESTAURO DE CASA E L" Zickurb Fnedel $ 39 596 00
MCNICA EM ENXAIMEL

f---------
-�-

!PROJETO DE RESTAURO O

eESID�NCIA BORCHARDT IVO��Borchardt :�9 60��_
!PROJETO DE RESTAUROITEMPL

�OMBADO DA COMUNIDAD
/EVANGÉLICA DE CONFISSÃ
lUTERANA EM SANTA

LUZIA(El."AP!EClB-
Paróquia Apóstolo

03- PAISAGISMO, PROJETO D iago

i_��it����_ ������������D���� � __ . __

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 2011.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente Fundação Cultural
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Daiana
Constantino
Interina

2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br
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Atenção. eleitor!
o uso demandatos e outros cargos públicos para o
enriquecimento de políticos é unia prática desonesta
bastante criticada pelo Tribunal SuperiorEleitoral no país.
Nesse sentido, o eleitordeve avaliar o histórico do candidato
antes de votar. Como falta poucomais de um ano para as

eleições, vale despertar a população para que apenas os
mercedores recebam o nosso voto. Para discutir melhor
essa questão, acompanhe a entrevista desta página com
o professor de CiênciasPolíticas da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina),jacquesMick.

DaianaConstantino: O eleitor deve
ficar preocupado com as pessoas
que fazem da política uma carreira?
JacquesMick: Depende. Em
tese, a alternância é saudável à
democracia: no Executivo, ajuda a

impedir a ocupação permanente da
estrutura burocrática por partidos
ou coligações; no Legislativo, ,

permite a oxigenação do poder
com o ingresso de novos quadros
e a "reciclagem" dos eleitos que
retornam às suas profissões de
origem. Por outro lado, há políticos

,

capazes de dar contribuição
, inegável às comunidades que
devem representar, durante
sucessivos mandatos. A reeleição
de políticos experientes pode dar,
mais eficácia ao poder, mas também
pode conduzir a vícios.

durante a carreira política
. é improvável: os salários de
parlamentares ou governantes no
Brasil não são altos o suficiente para
torná-los ricos em pouco tempo.
Assim, a fonte do enriquecimento
declarado à Receita, quando
existir, deve ser relevante para o

eleitor. Quanto ao enriquecimento
ilícito, relacionado à corrupção, é
obviamente importante - mas difícil
de ser identificado. Para isso, a ação
do Ministério Público, das polícias
e da imprensa é fundamental, em
qualquer regime democrático.

Em muitos casos, relações estáveis
entre vereador e suas bases
eleitorais asseguram sucessivas

reeleições - mas nem sempre isso
é verdadeiro. Do mesmo modo,
um bom mandato de deputado

"

estadual, por exemplo, não assevera

por si as chances de eleição para a

Câmara ou o Senado.

" Quantoao
enriquecimento

ilícito, relacionado
à corrupção,
é obviamente

.importante • mas

difícil de !:ler

'1S1liffiuril.'ie
Ex··tnhdstro da C'asa Civil no governo Luln, José lnn,:eu
relatou, no seu blog (,rv'lvw�rl;edil·e(Ju.w.��onl.br)j qU(� um

rep6rter daV(*l hHltoU. invadir seu apartalner:�to mn nm
hotel est: Brasflla, oiHle costuma se hospedar, Poi t�;uuhénl
a revístave]» que pub.Ucou a teportagenl denunctande
supostas lrregularldadee nas obras e processos de U(.:.Hm��ão
do Dnít (Departarnentn Naciuna] de Infl::aesU'utura de
'Iransportes) � rcsúltando no nfastamento de toda a cdpula
do .lVl.inistédu dos 'Iransportes. A guerra está declarada!

CPI da corrupção
Os partidos de oposição querem criar aCPI da corrupção
no Senado para investigar casos ilegais. A criação da
comissão não, garante a sua efetividade, pois o governo
pode usar artifícios para inviabilizá-la.

Lei seca
Uma enquete feita pelaCâmara deVereadores de Corupá
apontou que a população deseja a regulamentação do
consumo de bebidas alcoólicas no município. Por isso,
os parlamentares têm cogitado a hipótese de seguir o
exemplo de Iaraguá do Sul e Guaramirim.

Veto I
Prefeito de Guaramirim, Nilson Bylaardt (PMDB), vetou
outro projeto do vereador Diogo Iunckes (PR), por alegar que a

matéria gera despesa para os cofres do município. O projeto
previa a implantação do programa Cidade Digital.

Inconstitucional e inviável
A ProcuradoriaGeral da Prefeitura de
Guaramirim está elaborando trêsAdinsque devem
ser protocoladas no Tribunal de Justiça de Santa
Catarina na próxima semana. Os processos são
referentes aos projetos que preveem a adoção de uma
praça, reciclagem de óleo vegetal e padronização
das tubulações. Os vetos do prefeito Nilson Bylaardt .

(PMDB) foram quebrados pela Câmara no mês
passado, com justificativa de que as matérias geram
despesas para o governo. Uma delas não é viável
tecnicamente na prática. ' I

Veto2
No mês passado, Nilson Bylaardt (PMDB) proibiu a proposta
que previa a distribuição de sacolas plásticas em
estabelecimentos comerciais da cidade, mas a Câmara
quebrou o veto. Agora, a Procuradoria Geral da Prefeitura
protocolou umaAdin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no
Tribunal de Justiça de Santa Catarina para derrubar a lei.

Transporte público
Uma das representações do DCE do Centro
Universitário da Católica de Jaraguá
está sendo analisada pelas promotorias
responsáveis pela moralidade, cidadania
e direito do consumidor. Os estudantes
denunciaram a empresaViação Canarinho
por não respeitar as exigências do
contrato com a administração pública e a

Prefeitura por ser conivente com a possível
irregularidàde. O presidente do diretório, Luís
Fernando Almeida, comemora a abrangência
e a relevância dada à investigação.

PSD
Parece que a imprensa tomou conhecimento
sobre a investigação acerca de supostas
irregularidades nas assinaturas em apoio à

criação do PSD na cidade um tanto tarde.
Na edição do dia 25 de junho deste ano,
O Correio do Povo noticiou que a juíza
Cândida Inês Zoellner Brugnoli pediu a

abertura de um inquérito para a Polícia
Federal apurar as possíveis fraudes nos
registros: Até agora, o Cartório Eleitoral de

Iaraguá não teve resposta sobre o processo.

Comissão

Suprapartidária
A partir de uma iniciativa da vereadora Natália
Petry (PSB) (foto), os problemas trazidos pelas
chuvas devem ganhar uma atenção especial.
Isso porque, a comissão suprapartidária
criada para buscar soluções já solicitou os

primeiros encaminhamentos. Uma moção
de apelo que solicita a reedição do decreto

que impede a realização de aterros nas áreas

atingidas pelas chuvas, previamente mapeadas
.

pela administração municipal, conforme
já requisitado pela promotoria do meio
ambiente da Comarca de Iaraguã, foi enviada à

Prefeitura, entre outros pedidos.
ARQUNOOCP
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INÍCIO

Ummês da nova gestão
no Hospital deGuaramirim
Associação Beneficente
São Camilo trabalhou

para legalizar hospital
... "-

no pnmeiro mes

GUARAMIRIM

LORENA TRINDADE

Ontem, dia lo de setembro, com
pletou um mês que a Associa

ção Beneficente São Camilo passou
a gerir o Hospital Padre Mathias
Maria Stein, antigo Hospital Santo
Antônio, de Guaramirim. Cláudio

Marmentine, diretor administrati
vo da instituição, afirma que ainda
não foi feito um balanço oficial, mas
conta que o primeiro mês foi de
'muito trabalho. Segundo ele, desde
Iode agosto, os esforços têm sido
voltados para reorganizar o hospital
e legalizá-lo dentro das estruturas

da Beneficência Camiliana do Sul. A

administração buscou os alvarás da

Vigilância Sanitária, Fatma e Bom

beiros e, de acordo com Cláudio, só
a partir do segundo mês, com toda
a parte burocrática encaminhada,
será possível dedicar-se às necessi
dades do hospital (quanto a atendi
mento e estrutura). Para setembro,
os planos são continuar aprimoran
do a gestão com o treinamento de
funcionários. Além da qualificação
de pessoal, Cláudio comenta que a

intenção é começar a alterar a estru
tura física conforme as prioridades,
observadas no primeiro mês, e ad

quirir novos equipamentos.
Desde a antiga gerência, uma im

portante obra se arrasta: a conclusão
do centro cirúrgico. Segundo repor
tagem de OCp, em 27 de julho deste

ano, o espaço já deveria estar fun
cionando desde dezembro de 2008,
quando foi inaugurado. No entanto, o
projeto arquitetônico da ala não rece
beu alvará de funcionamento daVigi
lância Sanitária, consequentemente
não pôde iniciar suas atividades. Em

,

2010, a reforma foi retomada, mas em
dezembro foi novamente interrompi
da para ajustar e adequar o sistema
de ventilação das três salas de opera
ção e 12leitos.

O diretor salienta que as obras

continuam, também com o conser

to da parte elétrica e com amelhoria
da estrutura física interna. "Quere
mos que os pacientes estejam se

guros. A nossa previsão é para que
o centro fique pronto entre o fim de
novembro e início de dezembro",
diz. Outra razão para o adiamento

I
•

da abertura do espaço para opera
ções seria a aquisição de equipa
mentos. Mas, um convênio com a

SDR (Secretaria de Desenvolvimen
to Regional de Jaraguá do Sul) e um

acordo com a Secretaria de Saúde
do Estado vai contribuir com apro
ximadamente R$ 900 mil para auxi
liar na compra de aparelhos.

A maioria dos colaboradores do

hospital ainda é do município e so

mam 68. Os outros 40 são contratados
da Associação São Camilo. De acordo
com Cláudio, o objetivo a longo prazo
é recolocar os funcionários da Prefei
tura em outros cargos públicos (quem
está cuidando dessa transferência é a

Secretaria de Saúde) e fazer mais con
tratações por meio da associação. O
número de funcionários ainda não está

definido, já que só a partir das mudan
ças estruturais e da demanda de aten
dimentos e outros procedimentos será
possível saber sobre a necessidade de
novos empregados.

Mais médicos

"O número de médicos também
deve aumentar, mas ainda não sabe

mos em quanto. Veremos dentro das

especialidades, quais precisaremos
incrementar", observa. A identidade
visual da instituição ainda não foi alte
rada em ambientes externos. Segundo
Cláudio, o material interno já tem o

nome Hospital Padre Mathias Maria

Stein, mas placas e outras identifica

ções só deverão ser discutidas apenas
em outubro. Cogita-se, inclusive a ideia
de reformular a fachada do prédio.
"Optamos por pensar em providências
mais urgentes", comenta.

Os acordos de aumento no repas
se de verbas e a meta de atender 70%

pacientes do SUS e 30% de convênios
e particulares estão sendo cumpridos.
A Prefeitura repassa R$ 550 mil men - -

salmente para a entidade - R$ 50 mil
'a mais do que investia. Cláudio Sa
lienta um aumento importante: "Hoje
quase 100% dos nossos atendimentos
são para o SUS". Uma das condições
colocadas pelo prefeito Nilson Byla
ardt (PMDB) para transferir, a gestão
do antigo Hospital Santo Antônio, a

execução do Plano Operatório com a

realização de 120 cirurgias eletivas por
mês, ainda não está em prática. Cláu
dio afirma que apenas depois da refor
ma e inauguração do centro cirúrgico
o plano entrará em vigor. "Acredito que
teremos um resultado positivo em re

lação ao que planejamos. Vai evoluir
bem, mas será gradativo", finaliza.

A identidacle visual da instituição ainda nãomudou e)demamehte

Pacientes ainda não notam

diferenças na entidade
A dona de casa Marilene Banck da Rosa, 37

anos, não se sentiu muito bem durante a ma

nhã de quarta-feira. Estava com a pressão alta
e não titubeou em procurar o hospital. Em ju
lho, ela precisou levar a filha ao Pronto Aten

dimento e há dois anos foi operada de apendi
cite. "Ainda não notei nenhuma diferença", diz.
Marilene comenta que foi muito bem atendida
e que fez todos os exames na hora. "Sou paciente

do SUS e não tenho do que me queixar", salien
ta. O auxiliar de Produção Cleverton da Rocha,
19 anos, estava aguardando aproximadamente
duas horas para ser atendido. Ele chegou por
volta das 8h sentindo falta de ar. Para ele, as di
ferenças na administração não foram notadas:

"Espero que melhore, principalmente as filas e

a espera. O ruim é ter de esperar", ressalta. Cle
verton também é paciente do SUS.

Marilene diz que foi bem atendida sempre que procurou a unidade
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1150 DE CADEIRINIiAS

Apósumano,
nemtodos
aderemà lei
Fabricantes alegam que falta de fiscalização
fizeram as vendas diminuir em todo o país
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

/\ resolução que determina o uso
r1obrigatório da cadeirinha para
crianças pequenas completou
um ano ontem. A determinação
expandiu na época o mercado do

equipamento, aumentando a pro
dução e as vendas. Porém, após
exatos 12 meses da determinação,
as fábricas apresentam grandes
volumes de estoque devido à falta
de demanda.

A Tutti Baby, de Massarandu
ba, é única empresa de Santa Ca
tarina que fabrica as cadeirinhas.
A produção dos dispositivos de

retenção (nome técnico. dos as

sentos) está parada desde janeiro
e o estoque acumula cerca de um
milhão de peças - o suficiente

para abastecer o mercado brasi
leiro durante três anos.

Quando saiu' a nova resolu

ção, a empresa aumentou a pro
dução- de bebês conforto, cadei
rínhas e assentos de elevação em
5,7 mil % em relação ao primeiro
semestre de 2010. Os funcioná
rios passaram de 80 para dois
mil. Hoje, são 365 colaboradores.

A queda nas' vendas resulta da
falta de fiscalização, segundo o ge-

rente comercial da empresa, Orli

Boehringer. Para ele, apenas 30%
do mercado brasileiro está abaste
cido com os dispositivos porque os

órgãos públicos responsáveis não
continuaram cumprindo seu papel
como fizeram assim que a resolu

ção foi estabelecida. Representantes
da empresa viajaram a Brasília em

janeiro para cobrar ações de fiscali
zação junto ao Ministério das Cida
des. "Tivemos a resposta de que iria
funcionar. Mas foram só promes
sas", afirma Boehringer.

Comerciante Eduardo RabochRubini diz que
preços dos assentos variam de R$ 100 a RS 600

FOTOS MARCELE GOUCHE

. 1 •

Consdentização
varia nas regiões

As fabricantes da cadeirinha mobilizaram uma

campanha de conscientização e distribuíram um mi
lhão de cartilhas educativas alertando sobre a impor
tância do equipamento e seu uso correto.

Segundo aAbrapur (Associação Brasileira de Produ
tos Infantis), acontecem 10,1 mil nascimentos' por dia
no Brasil e hoje são 32milhões de crianças de O a 7 anos
no país. Por outro lado, de acordo com o Denatran (De
partamento Nacional de Trânsito), os acidentes repre
sentam aprincipal causa demorte de crianças e adoles
centes de 1 a 14 anos no Brasil. l'Asmortes continuam. O

objetivo não foi atingido", lamentaBoehringer.

A Polícia Rodoviária Federal divulgou que um ano

antes da obrigatoriedade, entre setembro de 2009 e

agosto de 2010, foram registradas 15.morte de crianças
de até 9 anos nas estradas de Santa Catarina. Já entre
setembro de 2010 e julho deste ano, oito criançasmor
reram em acidentes.

Pelo menos no Sul do país houve uma conscien
tização dos motoristas sobre o uso das cadeirinhas.
O Rio Grande do Sul é o Estado commaior demanda.
Para o gerente comercial, a população da região do
Vale do Itapocu está educada para o uso do equipa
mento. I'A gente vê o pessoal usando por aqui. É uma
questão de cultura", declara.

Denise de Souza leva o filho, Bruno, todas as ma

nhãs para a escola e o busca no fim da tarde. O pe
queno de 2 anos usa a cadeirinha sempre. "Desde os

4 meses ele viajava no bebê conforto", conta a mãe.
Ele está tão acostumado que cobra dos pais o uso do
cinto dizendo "põe o cinto mãe" quando ela esquece
de colocar.

As lojas de artigos infantis de Iaraguá do Sul ven
dem em média duas cadeirinhas por dia. Segundo o

comerciante Eduardo Raboch Rubini, as vendas au

mentaram bastante no ano passado, com a obrigato
riedade do uso. Neste ano, a procura diminuiu, mas
ainda é boa para o comércio e há bastante oferta dos

. assentos, que custam entre R$ 100 e R$ 600 .

A resolução para a obrlgatoriétlade
da cadeirinha, na verdade, existe
desde QS anos 1990. No ano passado, a
resolução 227 tomou a determinação
mais específica. 'Antes havja

�

Wrda
,

' SQPte1ruídadeda cii�ça ê w
hde

dispOSitivo eladeveriausar", explica
o chefe do setor deTrânsito do 140
Batalhão daPolíciaMilitar de Jaraguá do
Sul, tenente CarlosAugusto Sell Júnior.

. A nova resolução prevê que crianças
de até um ano de idade devem ser

. transpJ�adas,no equip�etito
conheêldo como bebê conforto. As de
um a quatro anos, em cadeirinhas. De

quatro a sete anos emeio, em assentos

de elevação. Já aqueles que tiverem
idade entre sete anos emeio e dez anos,

'

devem ser levados no banco de trás,
, com cinto de segurança.
Apolícia não alterou ométodo de

fiscalização. De acordo com o tenente,
o uso do equipamento é verificado em
abordagens de rotina. Não são feitas
ações específicas para verificar as
cadeirinhas. IIÉmais um item a ser visto
nas blitz, assim como pneu carec� e

outros itens", 'esclarece.
,

Amultaparamotoristas que não

cumprem a determinação é de R$
191,54, além da perda de sete pontos na
carteira, e o veículo pode ser retido. Nos
primeiros 12 meses após a resolução,
373multas foram aplicadas pelaPolícia
'RodoviáriaFederal no Estado.
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HISTÓRIA DAS COISAS

Dos botões ao zíper:
os lechos nas roupas

Sejapor necessidade ou por simplesmente enfeitarurna
peça de roupa, a história dos fechos no vestuário começou
há muitos anos. No Vale do Indo, na Ásia, foi desenterrado
há 3 mil anos a.c. urn amuleto de concha, furado comdois

buracos, que pode representar o primeiro botão da história
do homem. Mil anos mais tarde, os povos da Inglaterra e da
Escócia fabricavam botões de azeviche. Os botões, de pra
ta oumetal dourado, reapareceram no fim da Idade Média,
tanto para segurar as roupas quanto para o adorno. No sé
culo 14, eles surgiram na forma de metais preciosos: cobre,
cristal ou ainda vidro e tecido. No século 19, surgiram os bo
tões feitos de aço, latão trabalhado, madrepérola e conchas.
Em 1807; o dinamarquês Bertel Sanders criou o botão de

pressão, que unia dois discos de metal. Já em 1893, o esta

dunidenseWhitcomb L. Iudson patenteou urn sistema de

fecho, feito de ganchos e fendas que se agarravam para abrir
e fechar Esse foi o precursor do zíper que conhecemos hoje.
Em 1913, o sueco Gideon Sundbâck aperfeiçoou o invento,
substituindo os ganchos por "dentes de metal". O nome "fe
cho éclair", usado para chamar o zíper, foi popularizado em
Portugal e no Brasil devido àmarca francesa "Éclair Prestil",
mundialmente famosa pela confecção do zíper.

PELO MUNDO

18·50

Nasce Blumenau
No dia 2 de setembro de 1850, 17
colonos (imigrantes europeus)
chegaram à área de terras cedidas

pelo provincial ao filósofo alemão Dr.
Hermann Bruno Otto Blumenau, para
estabelecer uma colônia agrícola. O local,
antes habitado por índios Kaigangs,
Xoklengs e Botocudos, deu lugar ao
surgimento da cidade de Blumenau.

1945

Fim da'Guerra
Nessemesmo dia, em 1945, a Segunda
GuerraMundial teve fim, com a vitória dos

países aliados (liderados pela França, Reino
Unido, União Soviética, Estados Unidos
e China), que se opuseram às Potências
do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). O fim
da guerra culminou na criação da ONU
(Organização das Nações Unidas), de Israel,
e estabeleceu duas potências quemais
tarde iniciariam a Guerra Fria (Estados
Unidos e União Soviética).

FOTOS DIVULGAÇÃO

Muito mais que
pessoas .. trabalhando.
Milhares de famílias

evoluindo.

-

Lunender30anos

INVENÇÕES ANTIGAS

"Reuniêío econômica
em Jaraguá do Sul,

, "

.No dia 2 de setembro de 1951, o jornal O Corréio do Povo
trazia em sua capa uma notícia sobre a reuníão econômica

que aconteceu em Jaraguá do Sul para promover discussões
sobre os problemas de energia elétrica-na região. Segundo a

publicação, ao final da reunião, organizada porArthurMüller
e que contou com a presença do governador Iríneu Bornhau
sen, uma carta foi encaminhada ao presidente relatando as

dificuldades. O ofício fazia um apelo, já que Santa Catarina
era um dos Estados mais industrializados do país, colaborava
diretamente nas exportações, o que poderia afetar 'a econo

mia nacional. Naquele ano, a crise da energia elétrica já dura
va cerca de cinco meses e em setembro a situação se agravou
devido à estiagem, que dificultou aindamais a distribuição. O
semanário também contava que há duas semanas, havia sido

imposta total restrição de energia elétrica aos estabelecimen
tos industriais de Ioinvílle, São Francísco do Sul, Canoinhas,
Tíjucas; Jaraguá do Sul, Campo Alegre, São Bento do Sul, Ma- .

fra, Araquari, .Itaíópolis e Guaramirim.
'

Por causa desses problemas, cerca de três mil estabele
cimentos, onde trabalhavam quase 50 mil. pessoas, estavam
sendo prejudicados.

1924

Em 1924, o físico e inventor francês Louis Paul Cailletet criou o primeiro altímetro,
instrumento usado para medir alturas ou altitudes, além de registrar as alterações da pressão
atmosférica. O altímetro é um instrumento básico exigido para todas as aeronaves.

SCRROEDEIlFEST
De 6 a 11 deste mês, Schroeder
celebra seus 47 anos de

emancipação político
administrativa commuita
festa. A Schroederfest 2011
- Expo Schroeder - Festa da

.

Integração irá contar com
três shows nacionais, eleição
das majestades da festa, show
gospel, desfile cívico, passeio
ciclístico e apresentações
de dança. A história do
município é acompanhada pelo
desenvolvimento das cidades da

região. No dia 31 de julho de 1959,
a Prefeitura de Guaramirim criou
o distrito de Schroeder, urna vez
que havia o aumento da produção
agrícola e a população acreditava

que poderia viver politicamente
emancipada. No dia 4 de julho
de 1964, o então presidente
daAssembleia Legislativa, Ivo
Silveira, fez com que o distrito

passasse a sermunicípio e a

instalação aconteceu no dia 3

de outubro daquele ano, pelo
governador Celso Ramos.
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oCORREIO00 POVO
SEXTA·FEIRA, 2 DE'SETEMBRO DE 2011

FEMUSC

-

Festiualabre processo seletivo'
, de alunospara edição de2012
J.ARI\GuÁ DO SUL
..................................................

KELLY ERDMANN

omeçou a marato

a! Desde ontem, ao

meio-dia, estão aber-
as as inscrições gerais
ue vão selecionar 360
instrumentistas do

Brasil e exterior para participar da
sétima edição do Femusc (Festi
val de Música de Santa Catarina).
Marcado para acontecer entre 22

de Janeiro e quatro de fevereiro, o
evento contará com a presença de
mais de 40 renomados professo
res. Estes, além de ministrar aulas,
também se apresentarão sobre o

palco do Centro Cultural da Scar
nas mais diversas formações, seja
ao lado dos estudantes, de outros

'mestres' ou sozinhos.
Por tudo isso, os interessados em

assistir a esses momentos e, ainda,
integrar as classes comandadas por
alguns dos principais músicos da
atual cena erudita mundial devem
se apressar. O prazo para tentar ga
rantir uma vaga expira exatamente

às 17h da terça-feira, 20 de setem

bro. Até a data, os candidatos preci
sampreencher toda a fichacadastral
e, dependendo do nível escolhido,
disponibilizar o link de uma grava
ção postada na internet. O material,
com repertório livre e duração de
três a cinco minutos, será utilizado

pela direção artística e professores
nomomento da seleção.

O Femusc possui seis moda
lidades diferentes de cursos. Os

programas principais são: Inter

mediário, para quem ainda não
tem muita experiência, Avançado,
aos estudantes, e PrbMusc, aber-

.

ta a profissionais. Completando
a lista há ainda os Quartetos de
Cordas e as regências de Banda
Sinfônica e Orquestral. Indepen
dente da alternativa indicada na

inscrição, os concorrentes eleitos
pagam igualmente apenas R$
350. O valor cobre as despesas
de matrícula, alimentação, aloja
mento,.classes e concertos.

Na edição de 2012, o festival irá
comemorar os cem anos da com

posição de 'Sagração da Primave

ra', de Igor Stravinsky. Outra obra

já confirmada na programação é

'Sheherazade, de Nicolai Rimsky
Korsakov. A composição será exe

cutada pela orquestra de profes
sores com a regência do maestro

cubano Andrés Cárdenes.

5mVIÇG
o QUÊ: inscrições
gerais do Imnusc

OUANDO: até o dia20 de
setembro

ONDE: www.femusc.com.br

OUANDO CUSTA: R$ 3SO

INFORMIlçóES:
festivaI@femusc.com.br

FOTOS KELLY ERDMANN

SORTE LANÇADA
Previsão é que 1�mil inscritos disputem as 360

vagas abertas para a sétimã edição do Femusc

Professores
confirmados

Maestros: Alex Klein,
Nicholas Daniel, Norberto Garcia,

DietmarWiedmann, Luiz
Lenzi, Andrés Cárdenes e

João Carlos Martins

Quarteto de Cordas em Residência:
Arianna String, John McGross,

Joanna Mendoza e Kurt Baldwin

Violino: Andrés Cárdenes,
Norberto Garcia, Daniel Guedes,
Marcello Guerchfeld, Jorge Risi,
Leon Spierer e Charles Stegeman
Viola: Emerson Di Biaggi, Clara

Takarabe e RichardYoung
Violoncelo:Watson Clis, Cláudio

Iaffé e Bernhard Loercher

Contrabaixo: Nicholas Daniel
e Luis Carlos Iustí

Clarinete: Cristiano Alves'
e Ovanir Buosi Brasil

Saxofone: Dilson Florêncio

Fagote: RobWeir

Trom a: Luis Garcia
e Bostjan Lipovsek

Trompete: Flávio
Gabriel da Silva

-

Tuba e Eufônio:
Andreas Hofmeir

Percussão: Eduardo
Gianesella e Fábio Oliveira

Harpa: Silke Aichhorn
e Rita Costanzi

Flauta: Alberto Almarza
e Curt Schroeter

Trombone: Pablo Fenoglio
e Pétur Eiriksson

Piano: Fany Solter e
Alexandre Dossin

Violão: Eduardo Isaac

I eMario UnoA
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
3 1 rs

7 9 4

5 �3 2

1 2 8 9

6" 9 4

4 8 6 1 3
..

I 7 6 9

6 3 5,

2 8 4

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 .
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HORIZONTAIS
1. Pequeno cilindro oco e vazado, usado para enrolar o

cabelo / Carne seca

2. A cidade em que eram coroados os reis franceses /
Mas, em inglês

.

3. Manobrado, acionado
4. (Anat.) Músculo que aproxima o polegar da palma da

mão
5. Uma membrana como a pleura
6. As iniciais do atar norte-americano Tracy (1900-1967)
/ Espaço de três dias consecutivos

7. (Morro da) Um cartão postal da cidade do Rio de
Janeiro / Nome de uma famosa música de Dorival
Caymmi

8. Raça de cães de pelagem longa, espessa, encaracola-
da ou frisada / (Abrev.) Senhor

9. Engenho de moer

10. Indeterminado ou inexato
11. Residência
12. Pedra, em tupi-guarani / Fazer voltar à normalidade

algo irregular j O

13. Espécie de macaco / Aparelho com que se dirigem
barcos. '11

VERTICAIS
1. O escritor irlandês Stoker (1847-1912), de "Orácula" /

1�1Cancelar, extinguir, eliminar
2. O escritor japonês Kenzaburo, prêmio Nobel de litera

tura em 1994/ Veia, gênio inventivo / (Fig.) Assunto,
motivo, para desenvolver

3. Modo de vida / As aquisições de propriedade de um

direito ou de algo mediante o pagamento do preço
convencionado ou prefixado

4. Empresa que traz mercadorias do exterior

5� Subdivisão de uma região, distrito, seção, etc. / Impor
tante cidade inglesa, às margens do rio Aire

6. Diz-se de bairro, zona, núcleo urbanisticamente desti
nada a construção ríe casas

7. Refrescado com o movimento de leque / A atriz norte
americana Keaton, de "Noivo Neurótico, Noiva Ner
vosa"

8. Nome dado ao príncipe indiano Siddharta Gautama,
fundador de importante religião oposta ao bramanis
mo / A maior e a menor são constelações boreais /
Sigla do estado de Manacapuru e Manaus

9. Estontear / Espécie de saco feito de pele, usado para
transporte de líquidos.

'
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A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS 00 BRASIU

1950·2011
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PREVISAO DO, TEMPO

Sexta-feira é
ensolarada
o tempo segue firme com
sol e poucas nuvens em
todas as regiões do Estado,
por causa da influência de
uma massa de ar seco e frio.
As temperaturas são baixas
no período noturno e há'

formação de geada nas áreas
altas logo ao amanhecer.

JARAIUÁ• SUL E REllÃe
HOJE

MíN: s-e
MÁX: 18°e

SÁBADO
MíN: s-e
MÁX: 20°C

DOMINGO

MíN: 11°e
MÁX:'23°e

SEGUNDA

MíN: 13°e
MÁX: 29°C

_ iIIit

roxlma
Grande parte de Santa Catarina terá
um fim de semana com predomínio
de sol. NaGrande Florianópolis e

no Norte, hámais nuvens e o tempo
fica parcialmente nublado. As
temperaturas sobem um pouco
em comparação a hoje. Os ventos
vão de nordeste a noroeste em

intensidade fraca amoderada.

Os dias ensolarados devem ser
-

encobertos por chuva no término da

próxima semana. É que uma nova
frente fria se aproxima do Estado e,
além dela, também há a previsão
de um sistema de baixa pressão
influenciar o tempo por volta
do dia 11 de setembro. As

temperaturas' são baixas à noite.

Instável

selncma

m O

ova
$c ,

Jase

SE VOCÊ VAi PARA..•
JUPIÁ

D dia começa geladO e

ensolarado em Jupiá.
Durante esta sexta-feira,
as temperaturas vão de 1·C

a 20·C no município.

NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

Ensolarado m

Parcialmente
Nublado

Nublado

'I
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Iverso
Elijane Jung universotpm@oeorreiodopovo.c:om.br

Homem com TPM...

Arevista Super Interessante deste mês trouxe um estudo bem
curioso na sessão "E se... '� A questão era: E se... os homens

menstruassem?Algumas coisas a gente já imaginava, como uma
mudança no corpo transformando-o 'em algo mais curvilíneo,
um homem com barba e peitos e uma cinturinha bem mais

fininha que a sua. Outras a gente não precisa ser gênio para
saber: se eles sofressem desse "mal", teriam o nosso sistema

reprodutor. E tem coisas que a gente nem sonharia:Acumulando
os hormônios masculino e feminino, eles seriam duas vezes

mais propensos a pular a cerca. E teriam, além da menopausa,
também a andropausa, típica dos homens... Que castigo, heint

,

E ATREVA
Pessoas que tem celular, mas nunca atendem, desligam
e deixam cair na caixa postal e ainda saem com aquela
"Pode me ligar a qualquer hora". Sei... Fala sério, celular
é telefone que, tem como utilidade primária, fazer ou
receber ligações. E se não quer receber ligações, não
divulga a bagaça, não é? Por que, pensa comigo, não dá
vontade de esculachar o lazarento quando você precisa
muito, muito falar com ele? Ah, treva!

Dica amaleras
Rá. Muito bacana (e super útil) o post que as meninas do blog
amaleras.blogspot.com fizeram sobre um guarda chuva que pode
ser adaptado a bicicleta. Não fica aquela coisa mais linda de
dizer "Uau, que shaw! Eu-quero uma dessas". Mas a ideia foi bem
feliz. Não é horrível guiar uma bike em dia de chuva, segurando
sombrinha, carregando alguma compra, pasta ou qualquer coisa
que ocupe as mãos? De boa, tem tudopra você ou se molhar
inteira, ou se esborrachar. Adorei. Confere lá!

Esmaltes O Boticário
As unhas nunca estiveram tão em foco como nos dias de hoje.
As novidades não param de chegar e marcas que até então
não trabalhavam com os produtos começam a investir nessa
tendência. Depois daArezzo e da Catelli, agora é a vez de O

"

Boticário lançar uma linha de esmaltes. Com os tons de laranja,
lilás, azul e rosa, a edição que chega às lojas este mês por R$ 9,90
a unidade, dispõe de cinco cores: Fuchsia Purple, Ethereal Blue,
Sparkling Grape, Lilac Cream e Iuicy Coral.

Dica da jornalista Paula Guimarães diretamente
no meu email. Flash é tratamento para cicatrizes
de acne. E a dica é renovar a pele com o estímulo
à produção de colágeno. A dermatologista Carla
Botasso afirma que 110 laser de C02 fracionado
atinge somente o ponto onde está a cicatriz. A
pele ao redor, que não sofreu a agressão, ajuda
na regeneração. Diferente do laser tradicional, o
fracionado é uma opção menos agressiva e facilita a

recuperação da.p'�,l,�:'� .Y�� ,4�?�!, g�e.R,ã9u� 9,!!a�h?

Deixe alguém
te encontrar.

Vcanos ··CI'OChear··
Fios grossos estão para o inverno
assim como tecidos flutuantes
estão para o verão, certo? Errado.
Nem só de modelitos flutuantes
se faz uma peça fresquinha.
Crochê, com fios grossos e pontos
fechados, mas comum corte super
verão, ficam lindos e perfeitos para
dias quentes. Sem contar que
dá para abusar demodelos mais
clássicos e sóbrios, para ocasiões
do tipo, ou peças mais ousadas e
despojadas para uma baladinha
light. Tanto é que a designer
GiovanaDias está lançando uma
coleção chamada "Revival" que
traz vestidos longos lindíssimos,
coisa de babar, mesmo ... E
então? Agulhasll?rql}tas� "�
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Velhas Virgens
F)Espaço do Oca, um dos ambientes que
Vvem se destacando e movimentando
a galera mais que exigente da região, vai
bombar de novo, nesta sexta-feira, com

aquele tradicional esquenta, no caso, a

presença da excelente banda de rock Ata'
cama. Logo depois, às 23 horas, tem o show
com o grupo Velhas Virgens (São Paulo).

,

Vai perder? Ingressos antecipados no local
porR$30.

Paula Fernandes
o show da cantora Paula Fernandes, dia
28 de setembro, deve superlotar aArena
Jaraguá. Os camarotes praticamente se

esgotaram e os ingressos estão sendo
.

disputados a tapa. Convites antecipados
nos Postos Mime.

é que enfim!
Oba!!! Em janeiro o jovem casal Almir

Mendonça e Bianca Petry oficializará
o noivado. Agora é só marcar a data do
casamento. Bom demais!

-- _._---_._--

Preview
Gislaine Michels está recebendo a

mulherada descolada da cidade, na Fine
Fiore, para virada da coleção primaveral
verão, movida a um cafezinho emuita ideia
de looks para omulherio arrasar.

Manleada
A Band 99',9 Fm promove, no Seminário,
em Corupá, no dia 18 de setembro, a partir
das 10 horas damanhã, a la Manteada.

Chimarrão, Missa Campeira, Grupos de
Laços daTradição e outros quesitos serão os

ingredientes do encontro.

diou
A sempre abençoada, iluminada e quase
"santa" Paulinha, que tanto admiro, não
farámais uma de suas noite glorificantes
e abençoadas, no seu reduto. Mas se Deus

quiser, e Ele há de querer, semana que
vem volta tudo ao normal. A chácara da
família vai bombar. I

« l • t

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita Moa Gonçalves

�.
>.t\à
t�'f.°

DUPLA Bruna e a lIna, filha da minha amiga
MarUse, do Restaurante Típico daMalwee,
também prestigiaram a lia Feijoada doMoa

(1\ IMÓVEIS·t IV)C PI Q

AMOR O empresário Lírio Utech e sua Kaya
Gomes, fe�ejam tt;ês anos de muito lave

,d 'IUU�II, .tI, _

moagoncalves@netuno.com.br

MAURICIO HERMANN Toda experiência
é um c;bamado
à meditação, e
não pode passar
inadvertida

àquele que'_
cultivou sua

inteligência,
�em perinaneçer
indifeJ'len�e a seu

pensàmento. ,

:" , ','i:i

'Carlo".ernar.-o
"

GO"�ez
PeC;Qlçbe

�

• Acesse' o siie unuu:
,

moagoncaltJ,es:coffl.
, ,,'breionfirq'asfotosdas

melhores balqdas"efestas '

deJaragud'e reg�ãQ.
"1(

, -

,

FEIJOADA
Jackeline

Mohr, presença
,

,bacana na

Feijoada do Moa

No ar
Carlos Garcia embarcou,
ontem à noite, para São Paulo
ao lado de CesárioVilela. Os

.

dois aproveitarão a viagem
para por em dia a conversa e

combinar detalhes de um novo

empreendimento que a dupla
vai lançar aqui na cidade ..Logo
conto detalhes.

'

Devolla
Depois de uma temporada de
passeio e exposições em Nova

Iorque, está de volta a Jaraguá
, do Sul, a artista plásticaTânia
Cotrim. Na bagagemmuitas
novidades daTerra do Tio Sam.

Aliás, já voltou ao trabalho e

rabriu as portas de seu atelier.

Balão de
•

ensaio
Partidos gigantes, mas
considerados nanicos
em Iaraguã, sonham
com a conquista do

.

cargo de prefeito da
cidade. Sonham ...

PASSARELA
Jackeline Spliter,
nos corredores

daTheWav

SOLO Patricia Bartel, na Feijoada

Fofocódromo
.

Pelo meu fio vermelho fiquei
sabendo que um diretor de uma

poderosa empresa está de visual
novo. Turbinou o peitoral, a
panturrilha com alguns mililitros de
silicone e arrebitou o nariz. Soube'

que a esposa achou o máximo, pois
ela tem um corpão e continua em

forma, mesmo já sendo avó. Deixa
muito broto no chinelo... Meu

chope Kõnígs Bier, por favor!?

Onde comer
bem em Jaraguá
No Scondidinho. Sábado é
dia de FeijoadaÀ Brasileira.

Agora vai!
Lio Tironi está à procura de novos
voos. Ele deve sair damoita em

'

breve e viabilizar candidatura a

prefeito da cidade. Seguindo o

mote: quem viver, verá!
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CHARLES ZIMMERMANN.
ESCRITOR

CRÔNICA

ÇERVEJA
E DROGA

Qualquer brasileiro que chegue a Nova Zelâp.d�a se

depara com a enorme quantidade de álcool que
esse povo consome. Tanto os homens quanto asmulhe
res. Nessa impressão, comigo não foi diferente. Não exis
te beco, localidade, bairro, que não tenha uma "loja de
licores", como chamam. Essas lojas, exclusivas para be
bidas alcoólicas, vendem de vinho a vodca, e claro, pas
sando pela cerveja. Quando se pede alguma informação
ou endereço, como referência, nós brasileiros temos

o hábito de falar: "passando pelo posto de gasolina... ".
Aqui informam: "passando pela loja de licores... ". Se os

supermercados que conhecemos usam da estratégia em
atrair clientes por causa de sua completa padaria, aqui
os supermercados atraem os clientes com as gôndo
las repletas de bebidas alcoólicas. São raros, mas raros

mesmo, os carrinhos que circulam pelos corredores do
supermercado que não possuem duas ou três caixas de

cerveja (sempre vendida em lata ou long neck).
De acordo com os jornais locais, o álcool é o proble

ma nacional. Quando se lê notícias envolvendo aciden
tes de trânsito, afogamento ou agressões, sempre tem ál
cool envolvido. Estimativas apontam que para o total de

quatro milhões de habitantes da Nova Zelândia, 700mil
são consumidores de bebidas alcoólicas em potencial.
As fundações e entidades especializadas no' caso con

sideram o álcool como uma droga. E altamente intoxí
cante e relativamente de fácil overdose. Afirmam que o

potencial de overdose é próximo ao da heroína como do

ecstasy e cem vezes mais perigoso em termos de over

dose que a maconha. O álcool movimenta o potencial
agressivo, principalmente dos homens. E é virtualmente
considerado o "líquido da engorda". Dois dos três sin
tomas mais comuns de câncer na Nova Zelândia estão

ligados ao álcool.
Assim como em

qualquer lugar do

mundo, na nova Ze
lândia existem mito

populares. E esse mito
está ligado ao álcool.

I

Dizem que consumir
bebidas alcoólicas é
bom para o coração.

.

"Agora dizem que con
sumir nossa droga pre
ferida é também bom

Agora dizem
que consumir nossa

droga preferida
é também bom

para a nossa

principal causa
de morte • ataque

cardíaco

para a nossa principal
causa demorte - ataque cardíaco", afirmam os médicos.

Trazendo para o Brasil, onde o álcool também é proble
ma, penso em umamudança de comportamento similar a
do cigarro. Enquanto nos anos oitenta quem não fumava,
era careta. Quem não fumava, em uma balada, não tinha
chance coma garota tal. Fumar, hoje, passou a ser incômo
do. E se perguntarmos a um fumante se ele acha que está
incomodando enquanto fuma em determinado ambiente,
boa parte deles, certamente vai responder que sim.

o melhor plano de saúde ê Viver.

a segunde) melhor é Unimed.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Zidane foi recolhido das ruas de Jaraguá do Sul por meio do programa
de Controle de Zoonoses do município. Depois, recebeu tratamento
veterinário completo, incluindo banho, castração, vacinação e

chipagem. Os interessados em adotá-lo devem entrar em contato
com a Clínica _Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

NOVELAS
• FINA ESTAMPA

Antenor faz mudanças em seu plano com Mir
na. Crodoaldo atende o telefonema de íris e Tere
za Cristina avisa que não quer falar com ela. íris
liga para Paulo e pede que ele dê um recado para
Tereza Cristina. Vanessa começa a trabalhar no Le
Velmont. Griselda recebe flores de Renê. Letícia
atende um telefonema avisando que encontraram
o táxi de Vilma. Rafael diz a Griselda quais são as

intenções com Amália. Baltazar ameaça Solange e

Celeste tenta defender a filha. Renê Junior chega
ao Le Velmont para o seu suposto encontro. Tereza
Cristina lembra a chantagem que íris fez com ela an

tes de ir para Nova Iorque. Crodoaldo avisa a Patrícia
que a mãe saiu sem dizer aonde ia. Tereza Cristina

exige que Álvaro proíba íris de voltar para o Brasil.

ce para buscar Guilherme e é confrontada por Júlia .

Guilherme desiste de ir embora.

• CORDEL ENCANTADO

Açucena.propõe se casar com Timóteo para
libertar Jesuíno. Timóteo diz que aceita libertar
Jesuíno depois que Açucena se casar com ele. Neu
sa e Helena ficam preocupadas quando um oficial
de justiça chega para levar Batoré. Batoré entrega
os papéis de anulação do casamento com Antônia

. ,

para Helena. Ursula manda �icolau pegar a chave
do quarto de Açucena com Lilica. A duquesa leva a

princesa para ver Jesuíno. .

• MORDE & ASSOPRA
Amanda sugere que Júlia termine o relaciona

mento com ícaro para preservar Naomi. Naomi conta

para Abner que Júlia e ícaro estão tendo um romance.

Guilherme admite que pretendia ir embora sem a mãe
e o filho. Dulce conta para Júlia que foi enganada por
Guilherme novamente. Abner procura Júlia e a acusa

de tê-lo traído com ícaro. Tânia passa na casa de üul-

• VIDAS EM JOGO

Regina, ansiosa, espera respostas sobre a cirur

gia de Cléber. Andrea, Carlos e Lucas conversam so

bre a suposta morte do ex-policial. Regina assume

para Patrícia que é apaixonada por Cleber. Patrícia
tenta consolar a mãe, incentivando-a a ser forte .

Lucas e Andrea ficam desconfortáveis e não sabem
como agir um com outro, mas decidem nunca mais
falar sobre o assunto. O médico avisa a Regina que
Cleber está respirando sem a ajuda de aparelhos e

a deixa mais calma.

ANIVERSARIANTES
2/9 Etelvina D. Busnardo Marcos Bier

Adilso� C. Papp Everton Hornburg Marivone A. Correa
Adirson Iteller Filipe Teixeira Maríene P. Sasse
Airton Andre Gabriela T. Ropelato Nelson Kroin
Altair Zanchin Gimar Horongoso Neiva Forlim
Ana G. Floriano Heloa A. Rublo NicoleGrum

\
Anderson P. Lindner Infância R. Alves Raquel de Medeiros
Andreia Urbanski IngoHuck Raquel Ersheng
Angélica Nau Itamar Kasulke Rogério Limberger
Antonio S. Ferreira Jair A. Alonso Sandra Kreyssig
Arci Schenider Jeison Otovicz Sandra N. da Silva
Aurea Rolloff João G. Weinfurter SandroWachholz
Caio E. Blank José L. Delai Schaiane G. Vaz
CeIliVolles Kethim Tecila Seleon de Vargas
Charles Michalak Laura Clarice Silvio Voigt
Claudinei da Silva Léia C. K. Schneider Sivana R. M. Moresco Fu�h
Cristiana Nellmann Livio Leitempergher Tais Cardoso
Cristiane M. Lindemann Logan L. Flores Vale Bussarello
Deborah P. Barros Luis O. Rodrigues Vânia de P. Schmitz
Deleon deVargas Marcia Demétrio
Dirceu C. Packer Marco A. Schuverkoiski (. i
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Grandes Sucessos é uma

primeira formada de CDs
contendo a seleção mais
atualizada de hits de 24
grandes artistas de todos os

estilos e fases da história.
Os sucessos remasterizados
com a mais alta tecnologia
refletem o cuidado artesanal
do material gráfico que inclui
capas e títulos diferenciados
com todas as letras no

encarte. Na seleção de Nana
Caymmi estão 14 canções
como Resposta ao Tempo, Se

. Queres Saber, Doce Presença,
Suave Veneno e Não se

Esqueça de Mim.

Ruth, Tommy e Kathy
cresceram juntos em um

internato cheio de disciplinas
rígidas nas questões da

alimentação e na manutenção
do corpo saudável. Criados

-

praticamente sem contato
com o mundo exterior
na misteriosa escola, os
três sempre foram muito
unidos, mas uma revelação
surpreendente sobre doação
de órgãos e o objetivo de suas

vidas pode mudar o rumo

da história. Ainda mais pelo
clima de romance entre Ruth
e Tommy incomodar cada vez

mais Kathy.

-JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodop'Ovo.co,m�br
_

"

/
.

.

SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2011' f VARIEDADES I "IS :
TIRINBAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA. GUSTAVO SANCHe:Z
voei: SABIA QUE O

FUMANTE PASSIVO PODE
TE� UMA CHANCE MAIO�
DE 5E� rnEJUDICADO
PELO CIGA��O DO QUE

O�ÓPRIO_

www.oselvaltda.com

CINEMA
o HOMEM DO FUTURO
Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz
porque há duas décadas foi humilhado publicamente na

faculdade e perdeu Helena (Alinne Moraes), o grande
amor de sua vida. Certo dia, uma experiência acidental

_ com um de seus inventos faz com que ele viaje no

tempo, mais precisamente, à data da festa onde foi
humilhado. Depois da chance de mudar a história, Zero
retorna ao presente totalmente modificado e percebe
uma realidade a qual não acreditava ser possível.

JARAGUÁ DO SUL
• Gine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub (13h30,
15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Gine Breithaupt 2
• O homem do futuro - Nac (14h40, 17h,
19h10 e 21h20)

• Lanterna Verde - Leg (19h e 21h20)
• Gine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h40 e 16h50)

BLUMENAU
• Gine Neumarkt 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15, 19h20 e 21 h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h1 O e t7h15)
• Gine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h10 e 21h40)
• Gine Neumarkt 3
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Gine Neumarkt 4
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h45)
• Gine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h20)
• Gine Neumarkt � (Sala Vip)
• A árvore da vida - Leg (15h, 18h15 e 21 h1 O)
• Gine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h20, 18h50 e 21hl0)
• Lanterna Verde - Leg (23h35)
• Gine Norte Shopping 2
• Amor a tO,da prova - Leg (14h20)
• Pollo 18 - Leg (17h, 19h, 21h e 23h10)
• Gine Norte Shopping 3
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub
(13h, 15h10, 17h20 e 19h30)

• Lanterna Verde - Dub (21 h40 e 24h)
• Gine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (13h35, 16h, 18h20, 20h40 e 23h)
• Gine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Planeta dos macacos - Leg (19h15, 21 h25 e 23h45)
• Árvore da vida - Leg (16h30)

.

• Gine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h10, 15h25, 17h40 e 22h)
• Árvore da vida - Leg (22h15)
• Gine Norte Shopping 7
• O Rei Leão - 3D - Dub (14h50, 16h45 e 18h35)
• Lanterna Verde - Dub (20h50 e 23h20)

JOINVILLE
• Gine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21h20)
• Gine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h30)
• Gine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)
• Gine Garten 4
• Onde está a felicidade? - Nac (16h45 e 21hl0)
• Professora sem classe - Leg (14h40 e 19h15)
• Gine Garten 5
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h, 20h e 22h)
• Gine Garten 6
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15,
19h30 e 21 h40)

• O Rei Leão 3D - Dub (13hl0 e 17h15)
• Gine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 21h30)
• Gine Mueller 2
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h40,
15h40 e 17h40)

• Onde está a felicidade? - Nac (19h30 e 22h)
• Gine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20, 17h25 e 19h45)

Atriz tem receio de
se envolver, de novo
A atriz ChristianeTorloni, que vive a vilã
Tereza Cristina, em Fina Estampa, já casou
quatro vezes. Mas, atualmente, ela tem tido
receio de se envolver. "Não quero descobrir

que estou com alguém cuja real intenção
seja entrar para o BBB ou postar aminha
foto, dormindo, na internet", definiu a atriz
de 54 anos, que saiu no início deste ano de
sua quarta união duradoura.

Humoristas viajam
para o Caribe
MarceloAdnet e amulherDani Calabresa,
ambos humoristas contratados daMTY,
viajaram para o Caribe.A ideia é comemorar
o aniversário dele, no dia 5 de setembro no
paradisíaco destino de férias. Eles retornam
ao Rio de Janeiro somente no início do mês de
outubro. Navolta,Adnet e Calabresa estariam
propensos a não renovar o contrato com a

MTVe negociar com aGlobo.

Marcos Paulo
receberá alta
o diretor e atorMarcos Paulo receberá alta do

Hospital São José daBeneficência Portuguesa
de São Paulo, no domingo, 15 dias depois de
uma cirurgia de câncer no esôfago. Segundo
último boletimmédico, o diretor apresenta
excelente evolução do estado de saúde com
melhora significativa das performances
respiratória emuscular. Desdemaio ele está
em tratamento contra o tumor.

Sofia Vergara queria
se vestir como J.Lo
A atriz colombiana SofiaVergara disse
que, por estar perto dos 40 anos, tem
mais cuidados com as escolhas na moda.
"Queria sermais como J.Lo, mas eu sei o
que funciona paramim", afirmou a estrela
de Modern Family sobre ousar no look
e seguir tendências, "Eu adoro vestido
apertados, mas não uso curto e justo. Eu
uso justo' e longo", explicou.

HORÓSCOPO

Downey Jr. anuncia
gravidez da esposa
o atarRobertDowney Jr. e amulher, Susan,
anunciaram que estão esperando o primeiro
filho do casal. Ele, que tem 46 anos, e foi

protagonistado filmeHomem de Ferro,
conheceu-a durante as gravações deGothika,
em 2003. O casal se uniu emNova Iorque
há seis anos. "Robert e Susan não poderiam
estarmais animados. Eles não veem a hora de
receber esse novo bebê", disse um porta-voz.

Nívea Stelmann
faz registro de BO
Um falso perfil no microblogTwitter fez
Nívea Stelmann registrar uma queixa na
42a DP do Rio de Janeiro. A página publica
mensagens de ataque à atriz, o que a deixou
bastante nervosa. "Fomos flagrados na
delegacia. Quemme acompanha sabe o que
fui fazer lá. Cada um tem direito de dar sua

opinião. Mas difamação, injúria e falta de

respeito é crime", resumiu.

.......... ÁRIES
I Chegou a hora de você se aprofundar nos assuntos do seu

interesse. Bom dia para organizar as finanças. No campo
afetivo, a generosidade será visível. Siga os instintos.

� TOURO

I!!I Saberá motivar as pessoas com as quaiS trabalha, daí o
sucesso para lidar com o público. No amor, não faltará

motivação para realizar as esperanças.
.

-- G�MEOS
É hora de dar continuidade às tarefas que já são do seu

...iiiiiiI. domínio. Cuidados com a aparência estarão favorecidos. Boa
fase para preservar a individualidade. Mantenha a rotina.

CANCER
Saberá conciliar criatividade com tarefas que exijam análise,
critica e cuidado aos detalhes. Viagem, telefonema ou um

encontro pode estimular a vida amorosa.

li LEAo

'. Quem trabalha em casa ou como profissional liberal terá um

dia vantajoso. Interesses em comum servirão de estímulo

para fortalecer os vínculos afetivos.

VIRGEM
As ceclsões que tiverem como base os processos racionais
e intuitivos serão favorecidas. O charme e o magnetismo vão
estar em alta, favorecendo a vida a dois. Siga a intuição.

LIBRA
Você terá sucesso em atividades que exijam sigilo
profissional. A ajuda financeira de que precisa chegará de
onde menos espera. Não comente a vida amorosa.

II
ESCORPIAo.

Os amigos podem exercer um papel importante na realização
dos planos. No romance, o astral é de plena integração.
Novos planos podem ser traçados agora. Amplie os contatos.

.,
SAGITÁRIO
Concentre-se apenas no que pode contribuir com o seu

crescimento. Trabalho que favoreça o anonimato está em
alta. Interesses em comum vão fortalecer a relação.

CAPRICÓRNIO
Novos horizontes vão se abrir, favorecendo as mudanças.
Contato com pessoas distantes favorecido. Talvez seja hora
de dar novo rumo ao amor. Amplie as experiências.

AQUÁRIO
Trabalhos que envolvam finanças, beleza, moda e estética
contam com ótimas vibrações. Dedique-se mais à pessoa
amada. Encare as mudanças com otimismo.

• PEIXES
Tudo indica que o progresso vai estar vinculado às parcerias
que fizer. Siga as suas convicções. Uma declaração de amor
não está descartada. Amplie a rede de relacionamentos.
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CAl>A.�v .ijO-ra..
(orno ete mesmo escreve no próprio releose, O Cadaveric Hotel é uma

monobando que se formou do lixo. A bateria veio de lá.
Oesde iunho de 2009, Heriberto W�rner, The One Moo Band, vem
apavorando com um som cheio de influências interessantes. Em

algumas músicos se noto o blues, em outros o metol.
Mos o mais legal disso tudo é que o coro conto, toco guitarra, bateria,

hormônico, tudo sezinhol
I

(orno ele mesmo diz: IIE sem pressão! Toco o que eu quero, quando
eu quero. Posso estor escrevendo uma letra de protesto e em seguido

uma história de terror, folondo de sangue, cemitérios e amores

marginais. O que interesso é que fuço o que gosto!"
Você pode conferir o som do Codoveric Hotel "lhe One Moo Bond" no

myspace.com!cadoverithotel. ou os vídeos no Youtube e TV Cabana.

Uma dos moiore:S bandos independentes do Brosi] \lolto n Jomguó poro
destilar seus 25 ancs de estrodn. À�ém dos dósskos ló conheddos do
�tljero, 'O novirlode são us mósims lado B em velSÕO acústico e duos
músltos inéditos, JUIlOllU Kosso{voml), Roy ':Gtlini(guilono), Simon
Brow{bosem), Tum POlva(bojx�), Alexandre Dios(guimrm) e o Ixmd

�ldel fuu1õo de (mvQlhl)� J�As Vefllas Virg,f1lSeo lIJrveiome
JalvufilIl1J lo létllo; tlolimmez iJ tio opofen1e IJ lnerildvelmôol
iI.edmottl#es�arõo M paim do tSPOÇQ Oco, hoje (03J09) e mm
rertalo Vlltl upovomt RGd< na veio e de muito boa qualidade.

Imperdível!
A oheitmo �(O !)Or (Onto 00 bondo Atommoq gotem loml que ntio

d�lxn �m sobre pedf{! mondando um fOcktntroll de primeiro linho.
Guienl é Imj,e1 nõo permm pom depnis nüo rectomor.

" TV CABANA com Cadaveric Hotel',
" Régis Tadeu comenta agenda de shows:I
" TV Cabana com Grito Festival',

," TV Cabana com Tributo ao Bananeira no Curupira.

Celso Blues Boy-no canja do SEUCElSO, na Lico Bar

fotos: femando Tubbs.

"Algumas pessoas me acham louco por transar com árvores".

{odoverkHolel "Ihe One Mon Bond'�

NfsT-A�T-AQ�
O meio de comunicação de mossa "

.

interaçõo organizarão e com rt"lh
Que proPOre/onou novos formos de

f' � pe lamento de arQuiv t' d .
,

OI 2 de setembro de 1969 dois co
os es o e omveísorio.

teste do rede militar experime�tol A mputadofes trocoram dados em um

d" I d
rpanet, marcando o nascimento da rede

H
.

mun /O e computadores, a internet.°le, no mundo, J 96 bilhão de A

represento 28 7% do �opul - p:�soos tem acesso ó internet, o QueJ

têm acesso àa;e�e :�:�,?oll" dNo Brasi/, ld6 milhões de pessoas
Junt l'

e computo oreso com e o tivemos: correio eletrônico ("/ ..
video (Voutube\ tr.lec, I

e-mm $), transmissão de áudio eJ., lti 10010 no ntemet (Skyp ,\ d " "

Faceboo� MySpoce fi "ff )
. e,: re es SO(l0l5 (Orkut

" ,:
WI er, ocesso a referendos em educo ão

- (enoclopedlOs), lazer (jogos chots MSN) t
ç

Então moçada já que ho'e é s _� .

' , , e c.

onivelSÓrio do infernet o(es�m ena

e;,o e estamos comemorando o

Cabano Tv G b
agora o og Cabana Cult e curtam a Rádio

, a ano, posts, agenda e muito mais!
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sALÃo DO IMÓVEL

Estandes já .são comercializados
Espaço com mais
de mil metros

quadrados terá
foco na área de

decoração e

acabamentos

JARAGUÁ DO SUL

BRUNA BORGHETI

/\ segunda edição do Salão do
.l1..Imóvel - Casa e Construção
acontece nos dias 15 e 16 de ou

tubro, na Arena Iaraguá, mas os

interessados já podem garantir
o melhor espaço de exibição.
As vendas, realizadas através da

empresa Episteme Eventos, co

meçaram em agosto e só devem
encerrar uma semana antes da

realização da feira.
Este ano o foco também é

diferenciado. "Tivemos outros

eventos baseados em imóveis,
mas não com uma ênfase tão

grande na questão de serviços",
explica a diretora da empresa,
Márcia Alberton. Assim, além

de imobiliárias e construtoras, o
Salão do Imóvel 2011 deve reu

nir lojas de decoração, móveis e
.

todo tipo de acabamento para
construção.

Ainda não há registro do total
de estandes vendidos, já que a

participação depende de nego
ciações. I'Amaioria das empresas
busca parcerias para vender o

produto, como entre imobiliárias
e construtoras. Assim, muitos
deles buscam adesões", explica
Márcia. Ainda assim, a previsão
é de um movimento mínimo se

melhante ao do ano passado, já
que a .procura das empresas se

gue o mesmo ritmo.
Não há preferências quanto

às empresas participantes. A in

tenção, é claro, é expor na Arena
Jaraguá produtos acessíveis aos

moradores da região, mas em

presas de Joinville também de
monstram interesse no mercado.

"Queremos montar um espaço
que atenda todas as necessi
dades dos clientes. Ao mesmo

tempo em que um casal escolhe
onde vai morar, por exemplo, já
pode .selecíonar o tipo de gesso
que quer e os itens de decoração
da sala", resume Márcia. O evento,
nos dias 15 e 16, acontece entre às
10h e 20h. Reservas para participar
da exposição podem ser feitas

pelo telefone (47) 3371-6757.

, '\
"

��l·

Organizadores estimam quemovimentação deste ano irá superar a última
edição do evento, com R$ 4milhões em negócios�os nos dias da feira

DIVULGAÇÃO

primeiros moradores, contaram a

história das escolas e participaram
de todo o processo", conta a peda
goga. A tiragem é de cerca de qua
tromil exemplares.

O projeto é uma das maneiras
encontradas não somente para .

promover uma atividade praze
rosa aos alunos, mas principal
mente para fomentar discussões,
o trabalho em grupo e incentivar
os jovens a tomar decisões. E o

trabalho parece estar dando cer

to: mesmo que a primeira edição
ainda não tenha sido distribuída, a
próxima edição, com foco nomeio

ambiente, já está programada.

Experiência jornalística
que promove integração

Até o início do ano, a equipe
técnica do Cras (Centro de Refe
rência de Assistência Social) Santo
Antônio estava com dificuldades

para fazer com que os jovens par
ticipassem das atividades de inte
gração. Uma ideia, porém, mudou
esse cenário: o "TS Notícias", um
jornal realizado no próprio Cras

que, a cada edição, é totalmente
definido por dois grupos de jovens
de 11 a 15 anos.

"Começamos esse trabalho em
março. Ainda estamos aprenden
do como funciona todo esse pro
cesso. A finalidade do nosso grupo
não é o jornal em si - o veículo é

um meio de alcançar nossos ob

jetivos", explica a pedagoga e uma

das idealizadoras do projeto, Vildi
Luzzani de Oliveira. Um desses

objetivos seria fortalecer os VÍn
culos entre os jovens e com o local
onde vivem, já que o trabalho faz

parte da proteção básica.
O nome da publicação é uma

referência aos dois principais bair-
.
ros que o Cras atende: Três Rios
do Norte e Santo Antônio. A pri
meira edição do jornal deve ser

distribuída até o final deste mês,
com um estudo sobre a história do
bairro. "Eles mesmos decidiram

quem entrevistar, f(])rartl ât1Jás dJ�� PRODUÇÃO
Cartunista Fernando Bastos orienta

crianças na criação do logotipo do jo.-nal
y
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DURVAL MIUlCATTO.
PRESIDENTE DA ACIJS

PONTO DE VISTA

No próximo dia 15 de setembro,
aACIJS trazalaraguádo Sulum

dos principais nomesda atualidade
em análises sobre as tendências do
mundo corporativo.

A palestra internacional
"Connectivate" será apresentada
pelo Ph.D Hitendra Patel, funda
dor e Diretor Superintendente do
Center of Innovation, Excellence
and Leadership, da Universidade
de Cambridge (EUA), abordando
no 56° Encontro Empresarial o
tema inovação como eixo de de
senvolvimento das sociedades,
das empresas, das pessoas.

Esse é um tema mais do que
apropriado se pensarmos nas

oportunidades que o mercado
vem proporcionando a todos os

segmentos de negócios, graças às
novas ferramentas de comunica

ção que são oferecidas às empre
sas nos vários ambientes. Traz a

experiência de 50 empresas que
mudaram o mundo de maneiras
novas e significativas, conectan
do pessoas, máquinas, empresas,
governos e instituições, agregando
novos valores às suas práticas de

gestão baseadas na informação,
na comunicação sem fio, no uso

da internet e nas novas tecnolo

gias de conectividade, criando'
uma singularidade em tomo do

espaço. e tempo, para estar sem

pre disponível, a qualquer hora,
em qualquer lugar.

O programa que a Acijs pro
põe visa a mostrar a experiência
de se trabalhar com fornecedo
res sob novas maneiras, obter
novos processos, criando novas
ofertas e experiências. Enfim, en
contrar novas formas e tempos
de entrega e novos modelos de

negócios, apresentando ao em

presário a importância de olhar
para novas oportunidades de

interagir, socializar e trocar in

formações, produtos ou serviços,
e alavancar estas oportunidades
para criar relações de negócios
bem sucedidas.

São as lições obtidas pelo
pesquisador que podem ser

aplicáveis a todas as empresas,
como inovações voltadas a criar
e ampliar a acessibilidade entre

pessoas, produtos e serviços. As
inovações que surgem a partir
de novas tecnologias transcen
dem culturas e crenças, rompem
barreiras, criam novos modelos
de negócios e de operações. In
teratividade nas relações corpo
rativas que a cada dia se renova

como UIl). fenômeno capaz de

gerar maior competitividade ou,

também, a perda da capacidade
de uma empresa na sua estraté

gia de negócio.
Para os empreendedores ou

futuros empreendedores, que
percebem os desafios que se

apresentam para todas as em

presas que estão competindo
nestes novos cenários, cada vez

mais globais, a presença em Ia
raguá do Sul deste palestrante
internacional representa a rara

chance de agregar novos valores
às práticas de gestão.

No dia 15 de setembro, por
tanto, essa oportunidade estará
acessível para as empresas de
Santa Catarina em condição pri
vilegiada. Para mais informações,
a Acijs coloca à disposição o te

lefone (47) 3275-7045 e o e-mail

eventos@acijs.com.br, além do
site www.encontroacijs.com.br.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 31/8 Helena da Luz,
com idade de 66 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 1/9 às 15h
saindo o féretro da Capela Mortuária
de Guaramirim, seguindo após para
o cemitério de Guaramirim.

• Faleceu no dia 1/9 Teodoro Zang
helini, com idade de 86 anos, o sep
ultamento será realizado hoje às 09h

saindo o féretro da Capela Mortuária
de Nereu Ramos, seguindo após
para o cemitério de Nereu Ramos.

• Faleceu no dia 1/9 Marcelo Lenzi,
com idade de 90 anos, o sepultamen
to será realizado hoje às 10h saindo
o féretro da Capela Nossa Senhora
das Graças em Schroeder 1, seguindo
após para o cemitério de Schroeder 1.

-

DO LEITOR

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI.Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUA DO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

rabelionato Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 187006/2011 Sacado: AUSSON LEBER BORGES NHAlA Endereço: RUAPAU
W EGERT, 164 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-770 Credor: COMERCIO DE CELUlARES
BANDEIRA IlDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3952008 - Motivo: falta de pa
gamento Valor: R$ 36,30 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$114,91
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 36,30 - Juros: R$ 0,38 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 186465/2011 Sacado: DAlANE NEUMANN Endereço: RUA RICARDO MAR
QUARDT 203 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CATONI BAZAR Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 01/09 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$165,00 - Data para pagamento:
08/09/2011- Valor total a pagar R$270,31 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 165,00
- Juros: R$ 0,49 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70-
Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 186778/2011 Sacado: EDUARDO ONOFRIO CRAVALHO Endereço: RUA
EMlL BUROW 223 APTO 204 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-530 Credor: CONDOMINIO
RESIDENCIALTULIPA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 9200016040 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$180,40 - Datapara pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagarR$245,62
Descrição dosvalores: Valor do titulo: R$ 180,40 - Juros; R$ 0,66 Emolumentos:R$ 10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 18705312011 Sacado: EMERSON JOSE SILVANO Endereço: R ALB SANTOS
DRUMONDT 30AP 10 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89256-250 Credor: SAN MARCOMO
VEIS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 159-3 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 2.360,00 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$2.435,38 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 2.360,00 - Juros: R$ 4,72 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 187089/2011 Sacado: HEWISAMARIADOS SANTOSMACHADO Endereço:
WALDEMAR RAU N420 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-620 Credor: GRAFIGA E EDITORA
CORREIO DO POVO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3023-4-10 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 28,82 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagarR$101,15
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 28,82 - Juros: R$ 0,15 Emolumentos: R$10,85 - Pu-
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28 '

Apontamento: 187178/2011 Sacado: INSTALADORAMESCH LUZ DO DIA IlDA Endereço:
RUA JOAO TOZINI 2144 SAIA 01 - GORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: ELETROCAL IN
DUSTRIAECOMERCIO DEMATERIAIS ELET Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0067088
01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 733,27 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor
total a pagar R$839,80 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 733,27 - Juros: R$I,71 Emo
lumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 186851/2011 Sacado: JACSON NOGUEIRA Endereço: R EVARISTO FRANCE
NER 98 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-310 Credor: COLPANI & COLPANI IlDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 7991 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.584,04 - Data para
pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagarR$2.658,89Descrição dos valores: Valor do titulo:
R$ 2.584,04 - Juros: R$ 3,44 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 187161/2011 Sacado: JAIME DE MORAES Endereço: RUA BERNARDINO
BRESSANI 175 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89265-730 Credor: MAT. CONSTR. HORIZONTE
LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
150,00 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$232,83 Descrição dos valo
res; Valor do titulo: R$ 150,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 186829/2011 Sacado: JAQUELINE PEREIRA Endereço: RUAMARTIN STHAL
551 APTO 1001 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-310 Credor: ESTOfADOS KRAUSE IlDA
Portador: - Espécie: DP - N° TItulo: 028140 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.100,00
- Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$2.209,01 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 2.100,00 - Juros: R$ 49,00 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 186463/2011 Sacado: JOAO JOSEMAR DE CARVALHO Endereço: RUA RI
CARDO MARQUARDT ESQ 124 AP 02 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: LAUDIR SE
BASTIAO NOVACK Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 020711-Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 450,00 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$556,17 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 450,00 - Juros: R$ 1,35 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 186815/2011 Sacado: JUUO CESARDA SILVA Endereço: RUA MAJOR JULIO
FERREIRA 650 AP 207 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-210 Credor: GRAFICA E EDITORA
CORREIO DO POVO IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3641-2-10 - Motivo: falta de
pagamento Valor: R$ 28,82 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$99,64
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 28,82 - Juros: R$ 0,16 Emolumentos: R$10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186790/201 r Sacado: LANCI-LM1STERX LIDAME Endereço: RUAREINaL
DO RAU 519 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-600 Credor: OESACOM E REPRES IlDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 5958307U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 340,80
- Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$406,60Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 340,80 - Juros: R$ 1,24 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186793/2011 Sacado: LANCH.MISTERXITDA ME Endereço: RUAREINOL
DO RAU 519 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-60p Credor: OESACOM E REPRES LIDA Por
tador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5958175U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 506,78
- Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagarR$573,19 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 506,78 - Juros: R$ 1,85 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186774/2011 Sacado: I.ANCHONETEMISTERXITDA Endereço: REINaLDO
RAU 519 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-600 Credor: FIDEUS COM DISTBEBID IlDA
EP Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 1300 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.149,00

MS O
de censura, condenação e jul
gamento, pesam e nada contri
buem ao crescimento. Podemos
ser sinceros sem sermos ásperos.
Eu opto em contínuo esforço
pela amabilidade em pensamen
to, palavra e ação e'me capacito
mais e mais em expressar-me
positivamente.

Aabundância do Universo nos

é disponível, em todo o bem.
A consciência que teremos acer

ca da virtude da amabilidade
como atributo de Divino, ineren
te, em potencial, em cada um de
nós, estimula-nos a florescer em

generosidade de espírito. Sei que
podemos desenvolver-nos em

maior compreensão, respeito e

amabilidade, e acrescentar assim
alegria e um bom entendimento
em nossos pensamentos.

É mais fácil, mais natural e

mais positivo nos determos no

melhor de alguém, do que em

seu aparente pior. A afabilida
de sincera e receptiva ao bem

subjacente em todas as pessoas
fortalece nossa relação com to

dos aqueles que amamos, como

os conhecidos, antigos e novos

companheiros. ,

É muito mais gratificante e

agradável, para mim e para os

outros, pronunciarmos palavras
edificantes de apoio e incentivo,
que chegam ao outro e me retor

nam como multiplicadas bên

çãos. As palavras árduas, porém,

··CONHECTIVAT
OPORTUNIDADE
MELHOR COMPE I

COMP E

labiano José de Jesus, aluno
do 3° ano do curso de pós.

graduação em especialização
em Orientação

Parapsicológica Social,
Institucional e Individual

EDITALDE INTIMAÇÃO DEPROfESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código deNor
mas da CGJ/Se, para a devida ciência ao responsável, segue a relação de
titulos apresentados a protesto neste Cartório, 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 os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

- Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$1.218,15 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 1.149,00 - Juros: R$ 4,59 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$
22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186777/2011 Sacado: LEANDRO BAHlENSE FERNANDES Endereço: RUA
PEDRO GESSER 206 CASA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELU
LARES BANDEIRA IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0793006 - Motivo: falta de
pagamentoValor:R$l3l,oo - Data parapagamento: 08/09/2011-Valor total a pagarR$207,69
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$131,00 - Juros: R$l,48Emolumentos: R$lO,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 186854/2011 Sacado:MAIKLUIZRIBEIRO Endereço: RUACARLOS EGGERT
171 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-330 Credor: VICENZI FABRICA DE SEMI-REBOQUES
E MEIALURGI Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 157-2/8 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 664,00 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$736,65 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 664,00 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 186803/2011 Sacado: MARIA ROSETE FAGUNDES BRANCO Endereço: RUA
FRITZ BARTEL BWCO 8 APTO 11 N 727 - Jaraguá do Sul-Se - CEP: 89256-120 Credor: VAL
DOCI HASS ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 28165-3 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 286,00 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$356,09 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 286,00 - Juros: R$ 0,95 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186447/2011 Sacado: NEIDE DE SOUZA DA SILVA Endereço: RUA NEURA
MARIA PRESTINI 29 - JARAGUADO SUL - CEP: 89267-120 Credor: ULEANDRO MACHADO
ME Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 041/01-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,00
- Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$561,03 Descrição dos valores: Va
lor do titulo: R$ 490,00 - Juros: R$1,14 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 186847/2011 Sacado: RAFAELA BAUTAZAR BAKO Endereço: RUA HEN
RIQUE PASSOLD 61 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-060 Credor: VIDA E EDEN COM DE
ELETRONICOS IlDAME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0778B - Motivo: falta de pa
gamentoValor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$370,04
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 300,00 - Juros: R$ 0,90 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R� 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 186757/2011 Sacado: EEJANE CLYMENTE ROCHA Endereço: RUAWAITER
JANSSEN 50 APTb 104 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-340 Credor: CONDOMINIO EDI
FICIO GAlA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0000000581- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 322,57 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagar R$388,52 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 322,57 - Juros: R$ 1,39 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186844/2011 Sacado: ROGERIO ROTERS Endereço: RUAFREDERICOTODT
360 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-700 Credor: OFICINAMECANlCAAGRICAR ITDA Por
tador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0611ll- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 407,40 - Data
para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$483,83 Descrição dos valores: Valor do
titulo: R$ 407,40 - Juros: R$1,22 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condu
ção: R$ 21,70 - Diligência R$ 20,31

Apontamento: 186460/2011 Sacado: RONALDO HAFERMANN Endereço: RUAWALDEMAR
WERNER 571 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: VENTUS PNEUS IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 4246.1/5 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$1.199,52 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$1.312,33
Descrição dos valores: Valor do titulo: H$ 1.199,52 - Juros: R$ 7,99 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 187090/2011 Sacado: ROSEMAR ROPELATO Endereço: BARAO DO RIO
BRANCO 985 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: GRAFlCAE EDITORA CORREIO
DO POVO LIDA Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 3717-2-10 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 50,00 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$114,82 Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,26 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 187169/2011 Sacado: SUPERMERCADOS JUANAS ITDAEPP Endereço: RUA
NEREU RAMOS SALA 02 101 - CORUPÁ-$C - CEP: 89278-000 Credor: LUIZ CARLOS DOS
SANTOS O COMERCIANTE ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 000000351 - Motivo: .

falta de pagamentoValor: R$ 547,00 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar
R$630,30 Descrição dôs valores: Valor do titulo: R$ 547,00 - Juros: R$ 1,27 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27,13

Apontamento: 186848/2011 Sacado: TFS COMUNICACAOVISUAL ITDA Endereço: RTHE
REZA MENEGOTTI ROCHA 12 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-552 Credor: w,T. COMER
CIO DE FERRAMENTAS LIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 3547. - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 90,00 - Data para pagamento: 08/09/2011-Valor total a pagarR$163,02
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 90,00 - Juros: R$ 0,84 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 186768/2011 Sacado: THABA1J\MURIELDA SILVA Endereço: RUA BERNAR
DO DORNBUSCH 901 AP 02 - laraguã do SuI-SC - CEI': 89256-100 Credor: CENTRO FORM
COND LES ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 27966 - Motivo: falta de paga
mento Valor: R$ 288,50 - Data para pagamento: 08/09/2011- Valor total a pagar R$361,39
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 288,50 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

, Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 02/09/2011.
Iaraguá do Sul (SC), 02 de setembro de 2011-

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 26

.
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TRIBUTOS

Schroeder
realiza Feiráo
do Imposto
o Núcleo de Jovens
Empreendedores daAcias
(Associação Empresarial de
Schroeder) promove entre os
dias 6 e 11 destemês, a segunda
edição do Feirão do Imposto,
naExpo Schroeder. O.objetivo é
conscientizar a população sobre o
peso da carga tributáriabrasileira.A
coordenadora do Núcleo de Jovens
Empreendedores daAcias, Patricia
Laube, explica que na exposição
"cadaproduto terá o preço'de
varejo, a porcentagem e o valor de

imposto que é cobrado".
O Feirão do Imposto acontece
anualmente, desde 2003, quando
foi idealizado pelo Núcleo de Jovens
de Joinville, e é promovida pela
Conaje (Confederação Nacional dos
Jovens Empresários).

PORTARIA W 17/2011

Tem por Objeto a RETIFICAÇÃO
da Portaria de nO 16/2011 que
Divulga a Relação dos projetos
APROVADOS pelo Conselho
Municipal de Cultura inscritos
para o Edital 01/2011 do Fundo
Municipal de Cultura.

o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL. no uso de suas

atribuições conferidas pela Lei nO 4845/2007 que instituiu o Fundo Municipal de Cultura,

RESOLVE:

Art. 1° Ficam RETIFICADO o nome do projeto abaixo relacíonaoo:

Música

C-e--r7TlíLõ-ó<fpROJETÕ-----r----'proponente-e---'-Tvãic;rciõprPleto'
OVO CONHECENDO OS) " I JWNSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO Eder Rodngo Wltkowsky IR$10,500,00
1,_,,_,,_,_,_,,_,_,,_,_,_,_,_,__ ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_L,_,_,_,_,_,_,_,_,,_.,_,_,,_,_,_,_,_,._,__,_,_,_,__,_,,_,_

Art. 2° Ficam RETIFICADO o valor do projeto abaixo relacionado:

Música

�i-�:-�!�L����:�S[EJ:S-;�_-C::�::::!::�:e�::�:í��:������õjeiõli:! , , L,__ , , ,_�, ,_,_,_,_,_J

Art. 3° Fica APROVADO pelo Conselho Municipal de Cultura para receber
recursos públicos através do Fundo Municipal de Cultura Edital N° 01/2011, o projeto
abaixo relacionado:

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

REGISTRE·SE, COMUNIQUE-5E e CUMPRA·SE,

Jaraguâ do Sul, 26 de agosto de 2011,

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente Fundação Cultural

ESTADO DE SANTA CATARINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/SETOR DE COMPRAS

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através da Secretaria de Administração e Finanças, convoca as Empresas
Especializadas em Pavimentação de Ruas (Asfalto, Lajotas, Paver, e outros) à comparecerem ao setor de Compras
e Licitações da Prefeitura Municipal, a fim de atualizar o Registro Cadastral, em virtude da Lei Ordinária nO 3854/2011,
que institui o Programa de Pavimentação Comunitária do Município de Guaramirim/SC.
A relação de documentos a serem apresentados está disponibilizada no Mural da Prefeitura. Municipal de
Guaramirim e no site www.guaramirim.sc.gov.br. Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço
e horário: Rua 28 de Agosto', 2042, nos dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h,
pelo fone (47) 3373-0247 ou pelo e-mail compras@guaramirim.sc.gov.br.
Guaramirim (SC), 01 de setembro de 2011.

ALBERTO GAESKI JUNIOR - Diretor de Compras e Licitações

ISOP6
CONFIRMA:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL N°. 02/20111SMS

PROCESSO SELETIVO 02/2011

o MUNICÍPIO DE GUARAMIRlM (SC), através da Secretaria Municipal de Saúde, fixa normas

para realização do Processo Seletivo para admissão de pessoal por prazo determinado, para atender à

Estratégia Saúde da Família, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n", 002/2006, de OI de

junho de 2006 e Lei Complementar n° 011\2009, Lei Complementar 007/2009, bem como demais

disposições legais aplicáveis,

DOS CARGOS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E REGIME DO TRABALHO:

ATIVIDADES DE NíVEL FUNDAMENTAL

Atividade Requisitos Carga Vagas RemuneraçãoHorária (Total)
Agente Conclusão do curso

Comunitário de de Técnico em

Saúde - Área de Enfermagem e 40 horas
01 R$ 765,75

Abrangên<:ia registro no respectivo semanais
005 • Micro Area órgão fiscalizador da

06 profissão;
Agente Conclusão do ensino

Comunitário de
fundamental,Saúde - Área de 40 horas Cadastro

Abrangência devendo residir no
semanais Reserva R$ 765,75

003· Micro
mínimo 01 (um) ano

Área 03
na micro área referida

Agente Conclusão do ensino
Comunitário de

fundamental,Saúde - Área de 40 horas Cadastro

Abrangên<:ia
devendo residir no

semanais Reserva R$ 765,75

008 • Micro Area
mínimo 01 (um) ano

05
na micro área referida

ATIVIDADES DE NíVEL SUPERIOR

Atividade Requisitos Carga Vagas RemuneraçãoHorária (Total)
Conclusão do nível

superior na área

Assistente
de atuação e

40 horas Cadastro
Social registro no

semanais Reserva R$ 2.568,22
respectivo órgão
fiscalizador da

profissão

INSCRIÇÕES:
2.1,1. Período, Horário e Local:
No período dos dias 02 a 15 de setembro de 2011, no horário das 08h ás 12h e 13h ás 16h,
presencialrnente, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Henrique Friedmann, 415,
Centro - Guaramirim/SC. As inscrições são gratuitas. A íntegra do edital encontra-se no mural da
Prefeitura de Guaramirim e no site oficial do município: www.guaramirim.sc.gov.br

Guaramirim (SC), O I de setembro de 2011.

JOÃO DENIZ VICK
Secretário Municipal de Saúde

NILSON BYLAARDT
Prefeito Municipal

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OUVIOA.
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Para o presidente da Asso

ciação dos Moradores da Ilha da

Figueira, Mauro de Paula, a obra
é de extrema importância para
a comunidade. "O maior bair
ro do município não pode ficar
com 'poucas possibilidades de

I

.

acessibilidade, por isso pedi
mos agilidade na obra", decla
rou. Ele ressalta que a José The
odoro Ribeiro é frequentemente
marcada por engarrafamentos
- situação que deve piorar com o

crescimento do bairro.
De acordo com o diretor

da Secretaria do Planejamen
to Urbano, Wolney" João Buzzi,
o projeto vai afastar a via do rio

Itapocu, e o espaço desocupa
do será futuramente usado para
reflorestamento, parques e ci
clovias. "Como a via é paralela
ao rio Itapocu, precisamos de

autorização da Fujama, e a obra
deve começar tão logo tenhamos
a liberação", afirmou. O órgão já
está cuidando das desapropria
ções necessárias. .

Com investimento de R$ 3,1
milhões, a obra abrange quase
três quilômetros de pista, em

mão única. O trabalho deve co

meçar no mês de outubro, e se o

tempo ajudar, deve ser concluído
em cerca de nove meses.

. INFRAESTRUTURA

Projeto será apresentado hoje
Via Verde deverá
aliviar o tráfego
e aumentara

acessibilidade
ao maior bairro
do município

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

PEDRO LEAL

Hoje será finalmente apre
sentado à comunidade o

projeto da Avenida Via Verde,
expandindo a rua Rinaldo Bago,
e aliviando o tráfego na José The
odoro Ribeiro, principal via de
acesso à Ilha da Figueira. A ex

tensão abrange o trecho entre as

pontesAntônio Ribeiro (Ponte do
Trabalhador) e a Marly Freihsler
Baumer (Ponte do Centenário).

A obra está em planejamen
to desde o ano passado, e em ja
neiro a confecção do projeto foi
licitada por cerca de R$ 70 mil
à empresa Ethos Serviços Téc
nicos. Após a apresentação, o

documento será encaminhado
à Fujama (Fundação Iaragua
ense de Meio Ambiente) para
aprovação.

d· t de tudo
Fique por en ro

. -

o
acontece na regia

que .

@ocorreiodopovo

Entre as obras, está a ampliação da rua Rinaldo Bogo, na entrada da figueira

,,;:,,�""
-

, "

".. c

ARQUIVOOCP

QUITAÇÃO
NO PRAZO

Os conbibuintes que pagarem após a data
de vencimento terão multa e juros diários

Até dia 15 para pagar as
taxas do alvará sanitário

Os boletos para o pagamen
to das taxas dos alvarás sani
tários vencem neste dia 15, e

estão à disposição dos contri
buintes na Vigilância Sanitária,
na rua Isidoro Pedri, 120, Barra
do Rio Molha, no mesmo pré
dio que a Secretaria Municipal
da Saúde. A quitação dentro do

prazo é fundamental para a re

tirada do alvará - sem o qual vá
rias atividades econômicas não

podem ser exercidas.
As empresas e profissionais

que recebem auxílio de contado
res do município devem retirar o
boleto no escritório de contabi
lidade. Segundo o coordenador
da Vigilância Sanitária, Alcides

Cani, o órgão já encaminhou a

documentação aos contadores.
Mas quem é autônomo, ou cujo
contador é de outra cidade, deve
se dirigir àVigilância Sanitária.

O valor a ser .pago varia con

forme a atividade exercida. "Aín
da tem algum tempo para o pa
gamento' mas quem não o fizer

será multado", explica Alcides. A
multa é de 0,33% ao dia, mais ju
ros de 1% ao mês. Caso o atraso

ultrapasse um mês, a multa fica
rá fixada em 10%. Após o paga
mento do boleto, o comprovante
de quitação deve ser entregue na
Vigilância para a retirada do alva
rá sanitário. O órgão atende das
8h às llh30 e das 13h às 16h30.
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DIVISÃO ESPECIAL

. Mais um jogo semgols em Jaraguá
[uventus empata terceira consecutiva e

cai uma posição na classificação
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Pelo segundo jogo consecutivo,
o torcedor que compareceu ao

João Marcatto saiu sem ver gols.
Na noite de ontem, Iuventus e

Atlético de Ibirama ficaram no O a

O. Com o resultado, oMolequeTra
vesso, que já soma três empates na
competição, caiu uma 'posição e

agora é o 80 colocado.
Nos primeiros sete minutos

de jogo, o Juventus criou três

oportunidades, mas sem ofere
cer riscos ao goleiro Paulo Sérgio.
A primeira grande chance veio
aos 12, quando Max recebeu
cruzamento e bateu de primei
ra, mas o goleiro fez boa defesa.
O Tricolor manteve o domínio
do jogo e continuou atacando,
com Guilherme e Nick, mas a

bola insistiu em não entrar. A

melhor oportunidade do pri
meiro tempo apareceu nos pés
de Guilherme, que recebeu na

área, ajeitou sozinho e bateu

cruzado, a bola raspou a trave.

Aos 32, o Atlético chegou pela
. . .

pnmeira vez com pengo, mas

Rincon chutou para cima. Qua
se no fim da primeira etapa, o

zagueiro Peixoto apareceu e

chutou a bola na trave.
.

No segundo tempo, o Atlético
voltou melhor e equilibrou o jogo,
mas foi o Juventus que quasemar
cou com Max, que recebeu passe
de Leandro e chutou em cima do

goleiro. Logo depois, o time de
Ibirama respondeu com Adriano,
que chutou de fora da área e quase
fez um golaço. O Tricolor voltou a

pressionar com Celinho, que acer

tau um chute de fora, mas Paulo

Sérgio buscou no canto. O goleiro
Darci continuou salvando o Iu
ventus das investidas de Adriano,
que quasemarcou duas vezes.

No fim do jogo, o treinador
Nino lamentou as chances per
didas pelo Juventus: "nosso time
criou muito, mas não fez, a bola
não entrou, vamos trabalhar para
buscar a vitória".

MARCELE GOUCHE

Tricolor lutou, mas saiu mais uma vez de campo sem levar os três pontos

CLASSIFICAÇÃO
J p V :E D SG

1° Hercílio Luz 3 7 2 1 O 3

2° Atlético de Ibirima3 7 2 1 O 3
3° Tubarão B 7 2 1 O 2

4° Porto 3 6 2 o ii 2

5° Camboriú (3 4 1 1 1 1

6° XV de Outubro 3 3 1 O 2 2

7° Guarani 3 s 1 O 2 3

8° Juventus 3 3 O 3 o O

J
9° Joaçaba 3 1 O 1 2 :.6

� 10° Caxias 3 O O o 3 ;.6

EMPATE Na última partida, a .ADJ e Joinville empataram em 3 a 3 na Arena Jaraguá

ADJ tenta se firmar na segunda fase do Estadual
Depois de mais de duas se

manas do último jogo, contra o

Joinville, na Arena Jaraguá, e que
resultou em empate de 3 a 3, a
ADJ volta à quadra hoje em Itu

poranga, contra a equipe da Fex

ponace/Moitas/Avaí, às 20h30. A
equipe jaraguaense está na ter

ceira colocação do Campeonato
Estadual, com quatro pontos.

O time viaja quase comple-

to. O único desfalque é o goleiro
Deividi, que está contundindo
e ficará de fora do confronto. A
dúvida é Dian Luka, que foi �on
vacada para a Seleção Brasileira,
mas ainda não teve o visto libe
rado para viajar ao Kwait, local
dos dois amistosos contra a sele

ção local. "O time está bem mais
entrosado e com ritmo de jogo,
depois do' torneio em Blumenaul

Vamos lá para ganhar e trazer os
três pontos", diz o treinador Re
natoVieira.

Depois desse, o próximo desa
fio da ADJ será na próxima terça
feira, dia 6, na Arena Iaraguá, às
20h30, contra lACe/ÁguiaSegu
ros/Unimed/Umbro. O primeiro I,

turno termina no dia 9 deste mês,
quando os jaraguaenses enfren
tamo time de Ibirama.

TABELA DO CAMPEONATO
-CATARINENSE DA DIVISÃO ESPECIAL

Para manter a boa campanha
A equipe sub-17 de futsal de Jaraguá do Sul vai a Joinville
defender t;l inv�ncibilidade e a liderança do Campeonato

, EstaduÇll. Sedí� três Jogos, todos vãIldos pelo tnrnb'da 4�
fase da competição. Hoje, o adversário seráHelio Muritz de

Lages. Amanhã; os jaraguaenses enfrentam Campos Novos
e também os donos da casa. Até agora foram 11 vitórias
em 11 jogos, com 115 gols marcados e apenas 18 sofridos,
com saldo positivo de 97. O artilheiro da competição é o
ala Pelípe, cOIll,45 gols: Com 17 anos.,o garoto também joga

" pe�a equipe pi�(tjij8síQ.nal da 1IDJ. Ô:refurnQ acontece nos "

próximosdiasi6 e 17, em Iaragúã de SuL
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Henrique Porto henriqueporto@yahoo.com.br

Primeirona
A última rodada do turno do

Campeonato Iaraguaense da'
Primeira Divisão acontece no

fim de semana. No sábado, o
Vitória coloca a boafase à prova
contra o Flamengo, que vem de
derrota para o Ioão Pessoa. É
clássico nofutebol amador.No
domingo, Cruz deMalta eNéki

Sucateamento
'

Enquanto se discute o passado
do esporte de Jaraguá do Sul,
no presente as coisas não vão
nada bem. Nunca as equipes
de base estiveram tão mal
servidas no que diz respeito
à estrutura de treinamentos.
O resultado pôde ser sentido
nos Joguinhos Abertos, com a

fraca campanha da delegação
jaraguaense. Contra fatos,
não existem argumentos. Iasc
e Olesc me darão ainda mais
razão. Proposital ou não, aArena

Jaraguá, o ArthurMuller e a pista
de atletismo também passam
por um processo de abandono e

sucateamento.

Jogos do SESI
OS Jogos do SESI prosseguem
no sábado. Pelas quartas de
final do futsal jogam Trapp x
Weg, Menegotti Metalúrgica x
Duas Rodas, Malhas Menegotti
x Brasélio e BorrachasWolfx

Eletropoll. Já as semifinais do
I

futebol sete máster marcam os

encontros entreWeg xMenegotti
Metalúrgica e CSM xMarisol.

Bolão 23
Registro a conquista do
Campeonato Catarinense de
Bolão 23 Feminino (Taça Prata)
pelaAssociação Recreativa e

EsportivaVitória, de Schroeder.
A competição foi realizada entre
19 e 21 de agosto, em Schroeder,
com a participação de sete

clubes. O evento tem o selo da

Federação Catarinense de Bocha
e Bolão.

Educação Física

fazem um jogo interessante,
que servirá para a afirmação
das duas equipes no certame.
Afirmação é também o que o
ffBordados buscará contra
os garotos do Botafogo, que
vem evoluindo e logo devem
'aprontar'para cima de alguém.
Váàcampo!

Segundona
O tempo ajudou e enfim a

bola rola pelo Campeonato
"

Jaraguaense da Segunda
Divisão. Serão quatro jogos no I

sábado (Vila Rau x Operário, !'
Ilh

Rio Cerro x Tupy, Atlético
Independente XGuarany e

Ponte Preta xAliança/Roma) , li
um no domingo (Avaí x Noite à �
Fora) e um no feriado (Grêmio �Garibaldi x Barrabaxo) . �
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Os Jogos de Integração
dos Coulerdários (JICs)
começam neste sábado,
no SESC.O futsal 'será

disputado por onze equipes
e o futebol suíço por seis.
No futsal, as equipes foram
divididas em duas chaves.
Já no futebol suíço será
realizado turno único, com
final em 30 de outubro, o
Dia do Comercíãrío,

Ontem foi comemorado mais um Dia do Profissional de

Educação Física. Vai aqui meu abraço para o pequeno gigante
Airton 'Ito' Schiochet, que foi meu professor de educação
física no Colégio Marista São Luís e hoje é um grande amigo.
Pessoa incrível, muitas vezes incompreendida. Um
batalhador do basquete.

AMIS1'OSO

Mano prepara time
para en ntarGana

AGÊNCIA FOLHAPRESS

Dois dos jogadoresmais expe
rientes da Seleção Brasileira,

o goleiro Júlio César, 30 anos, e o

zagueiro Thiago Silva, 26 anos,
sentiram o golpe dos resultados
ruins da equipe nacional.

Dos últimos cinco, quatro
pela Copa América e um amis
toso contra a Alemanha, o time

�

comandado por Mano Menezes

conquistou apenas uma, vitória.

"Quando o resultado não vem,

alguns jogadores são criticados
e questionados. No meu caso,

quando volto ao meu clube (In-

ter de Milão) alguns jogadores
me dizem que a seleção não é

.

mesma, que acabou a força da

seleção", comenta o goleiro Jú
lio César. "Você sabe que o cara

está brincando, mas isso ma

chuca", admite.
O zagueiro Thiago Silva, que

também concedeu entrevista

hoje, também admitiu a cobran

ça. ''A falta de resultados inco
moda. Quando volto para o meu

clube, os comentários são os

mesmos, de que a seleção não é
mais a mesma", diz o jogador do
Milan. "Por isso, temos obriga
ção de ganhar de Gana. Não vai
ser um jogo fácil, mas espero que

seja um grande jogo", acrescenta.
A

_ Seleção Brasileira realizou
ontem o primeiro treino para o

amistoso contra Gana, marcado
para a próxima segunda-feira. A
atividade foi realizada no CT do
Fulham e contou com os 12 joga
dores que atuam na Europa. Os
atletas que jogam no Brasil viaja
ram para Londres ontem.

O técnico Mano Menezes

aproveitou o trabalho em Lon
dres para preparar a defesa da se

leção. Depois de um treino físico,
Mano armou a zaga com Daniel
Alves, Lúcio, Thiago Silva e Mar
cela. Julio Cesar ficou no gol.

À frente da defesa, o treina
dor escalou Lucas Leiva e Per
nandinho. Esse time foi atacado

por uma equipe formada por
David Luiz, Elias, Luiz Gustavo,
Hulk e Pato.

MOWASPORTS

mo jogo do técnico frente ao time
aconteceu na quarta-feira passa
da, quando o Atlético-PR foi der
rotado peloAtlético-MG, por 1 a O,
em plenaArena da Baixada.

Antes disso, vinha de uma se

quência de sete jogos sem derro
tas. Renato Gaúcho deixa o clube
na penúltima posição, no Campe
onato Brasileiro, com 18 pontos,

lU
II,
ij
P'

�11
� Ainda sem poder contar com todo o
�'� elenco, o técnico treinou a defesa
��
�'iI�
�
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;�
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RenatoGaúcho nãoaguenta crise epede demissão
O técnico Renato Gaúcho pediu

demissão ontem do cargo de treina
dor do Atlético-PR. O clube' rubro

negro oficializou sua saídapormeio
de uma nota em seu site oficial. De
acordo com o documento, "a deci
são da saída do treinador foi tomada
namanhã de ontem". O clube já está
à procura de um novo comandante

para assumir o time. _> ,,' PU : li 1. : I

, A aventura de Renato Gaúcho

pelo Atlético-PR duroumenos de
dois meses. Em 14 partidas (12
pelo Campeonato Brasileiro e

duas pela Copa Sul-Americana)
no comando da equipe, acumu
lou quatro vitórias, cinco empa
tes e cinco derrotas.

No torneio continental, foi

eliminador pele Flamengo. ,Q últi-
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Pai e filho enfrentam
banco dos réus hoje
A vítima, Edinilson dos Reis, foimorta com
25 facadas e dois tiros, em janeiro de 2010

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

QaçougueirO Melquíades José
Lorenzini, 46 anos, e o filho

Anderson Lorenzini, 20, enfren
tam hoje o banco dos réus, da Sala
do Júri do Fórum da comarca de

Jaraguá do Sul. Ambos estão pre
sos desde janeiro do ano passado,
época em que foram acusados do
assassinato de Edinilson dos Reis,
28 anos, após uma briga de bar.

O júri inicia às 9h e deve durar
todo o dia. Será presidido pela
juíza da Vara Criminal, Cândida
Inês Brugnoli, e Márcio Costa
como promotor. A advogada de
defesa será Regina Potapoff.

O caso chocou a comunida-

de devido à brutalidade do as

sassinato. Em 23 de janeiro do
ano passado, Edinilson teve uma

discussão que envolveu outras

duas pessoas no interior de um
bar, no bairro Santa Luiza, por
volta das 19h. Um deles, Ander
son Lorenzini, 20 anos, deixou
o estabelecimento e retornou

acompanhado do pai, Melquí
ades José Lorenzini, 46 anos. Ele
cobrou satisfação à vítima por
conta da briga. Outra discussão

começou e Edinilson passou a ser

agredido por pai e filho. De acordo
com a investigação policial, Mel
quíades foi o autor de dois dispa
ros contra a vítima, enquanto An
derson é acusado de ter desferido

pelo menos 25 facadas em Edinil-

son, que atingiram o peito, abdô
men e cabeça. Ele morreu após
dar entrada no hospital. Edinilson
era natural de Curitiba (PR) e foi
enterrado na cidade natal.

A dupla fugiu após o crime,
mas foram presos e identificados
dias depois. Em depoimento na

delegacia, pai e filho admitiram o

assassinato do rapaz.

:pesavença
Segundo o delegado que

acompanhou o caso, Adriano

Spolaor, os desentendimentos
entre a família Lorenzini e Edi
nilson se arrastavam há pelo me
nos seis meses antes do crime.
Anderson teria atropelado o pai
da vítima. No dia do assassinato,
Edinilson e Anderson se encon

traram casualmente no bar e te
riam iniciadouma briga.

DIVULGAÇÃO

Acidente deixa duas vítimas feridas na SC-413
Uma colisão frontal, na ma

nhã de ontem, deixou dois mo
tor-istas gravemente feridos. O
acidente ocorreu por volta das

8h45, noKm 31,2 da Rodovia do
Arroz, limite entre Guaramirim
e Joinville.

Segundo dadosdaPMRV (Polí
ciaMilitar Rodoviária) de Joinville,
o Gol placasMDI-1324, de Iaraguá
do Sul, gui�do por Richard Fabian

Meier, 31 anos, dirigia sentido
Joinville, quando colidiu contra o

Fiesta, placas GSH-4281, de Belo
Horizonte (MG). tom o impacto,
o motorista do Gol ficou p�eso
nas ferragens e foi socorrido pelo
Samu e Corpo de Bombeiros de
Guaramirim e Joinville. Segun
do informações dos bombeiros,
ele foi encaminhado ao hospital
com suspeita de fraturano braço,

corte no queixo e suspeita de he

morragia interna. A motorista do
Fiesta, Sônia Lopes Nascimento,
30, fraturou as duas pernas e foi
encaminhada com suspeita de

trauma torácico. Segundo infor

mações do hospital São José, ela
passaria por uma cirurgia até o

fim da tarde de ontem. Richard
foi transferido para o quarto e não
corre risco de morte.

Na construção da história de
'. �'b

I I
não podemos deixar de parabenizar

• • •

os prinCipaiS personagens:
"

O s.
Parabéns •

guaramlrenses, '

pe'os6�nosdo municipio.

Câmara de Vereadores

Guaramirim
Cidadania em primeiro lugar

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

é muito importante para nós.
I
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E assim como as mulheres,
a , também está de visual novo.

anos

Uma nova a cada semana!

o CORREIO DO POVO

DEPOIS QUE'A EDIÇÃO LIMITADA ACABAR,

HÃO ADIANTA PEDIR MAIS UM, MAIS UM, MAIS

\
U�1.

NO()O GOL ROCK

Você está convidado a conhecer os grandes sucessos

do Gol e Fox Rock in Rio. O visual do rock vem dos faróis

dianteiros e traseiros escurecidos, detalhes internos

pintados em vermelho e friso cromado no para-choque
dianteiro. Faça o download, gratuitamente, das.músicas
que rolaram nas edições anteriores do Rock in Rio e que

tocarão em um ródio com CO-MP3 player e Bluetooth.
Escutando os clássicos do rock que você baixou,
fica fócil se sentir num show.

Volkswagen. Patrocinadora
oficial do Rock in Rio.

Direção hidráulica,
travas e vidros
dianteiros elétricos .

de série

Rádio CD-MP3
player com Bluetooth
e entradas usa
eSD-Card

Rodas de liga leve
pintadas 15" e
motor 1.6 Total Flex.

Detalhes internos
na cor vermelha e

bancos dianteiros
com logo Rock in Rio

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 cinos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000

Caraguá Auto Elite
.

A escolha perfeito

www.vw.com.br Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 201112011. sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão
(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessicnáno Volkswagen autorizado.
Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso ás pessoas com deficiência auditiva ou de fala; 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Velculos em conformidade com o Proconve.

I ,.1
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