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Ivanir Vasel trabalha como

fotógrafo há 33 anos. Nos

�_
últimos 16, já captou

.�� imagens de mais
<:

1'006 de dois mil
�{<>

Sesc em festa e com programação
variada durante todo o mês de

setembro comemora os 65 anos de

presença em Santa Catarina.

casamentos. MlX

EDUARDO MONTECINO

Mokque�ave�oespera
empurrão da torcida hoje

RO DESTE FERIADO, 's 1SH30, o JU ENTUS

entra em campo no estádio João Marcatto com

a dura missão de vencer o Hercílio Luz, líder do

Campeonato Catarinense. Página 22

Assassinato dejovem
completa quatro meses
F. ILlARES ES MM PELO JULGAME DOS

acusados de matar Rafael Sant'Ana, de 18

anos, na madrugada do dia 7 de maio, nas

proximidades de uma boate. Página 19

Pesquisa traça o perfil
das vítimas de vtolência
TRAB LHO CADÊMICO QUE E T EVIST U

mulheres que sofrem violência doméstica

aponta os motivos pelos quais elas continuam

ao lado dos companheiros agressores. Página 23

RESPONSABILIDADE DE QUEM?

-

Em janeiro do ano passado, o OCP publicou reportagem sobre a situação precária dos pontos de ônibus ao longo da SC-413, na região de

Massaranduba e Guaramirim. De lá para cá, o problema só piorou. De 40 pontos visitados ontem, apenas oito estão em bom estado. '�_,,_,,,�

LEI SECA COMEÇA A SER DEBATIDA EM CORUPÁ. PÁGINA 4
........................................................................................................................................................................................................................................................................ , " ;
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Lourival Karslen

Futebol
Na última quarta-feira fechou
a janela de transferência de

jogadores de futebol para o

mercado internacional e as

transferências de astros como

Neiymar e Paulo Henrique Ganso

(Santos), Lucas (São Paulo) e

Leandro Damião (Internacional)
não aconteceram. Ao contrário,
vieram mais alguns estrangeiros

Ikarsten@netuno.com.br

e repatriados. Isto mostra uma

nova realidade, pois, os clubes

europeus não passam por
sua melhor fase em termos

financeiros e até técnicos e o

euro perdeu valor em relação
ao real. Por outro lado, os

clubes brasileiros estão se

movimentando para conseguir
outras fontes de renda - e estão

conseguindo - e desta forma
estão podendo pagar mais para
manter suas principais estrelas.
Embora a situação continue "

pouco confortável, o fato é que
já não basta chegar com alguns
milhões de euros para levar o

atletà. Os clubes estão podendo
estipular valores crescentes pela
sua liberação. O torcedor agradece.
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LOTERIAS I

Atividade labril '

Com uma" taxa de crescimento
anualizada de 2,9% até julho,
a atividade fabril mostra perda
constante de força, com alguns
picos ocasionais. Fica claro

que não podemos contar no

momento com a produção
industrial para um crescimento
sólido do PIB.

QUINA
SORTEIO N° 2689

04 - 18 - 21 - 76 - 79

LOTOFÁCIL
SORTEIO N° 667

03 - 04 - 05 - 06 - 08
10 -13 -15 -17 -18
19 - 20 - 21 - 24 - 25

Veículos estacionados
Depois de muitos meses de recordes, as vendas de veículos começaram
a estacionar, justo no momento em que estão sendo realizados os

lançamentos para o final de ano. Ford, Volks e Fiat já estão concedendo.
férias coletivas por conta do banco de horas para reduzir estoques.

Exportações
As exportações catarinenses acumulam
alta de 18,4% até agosto, para US$
5,89 bilhões.Aalta se deve ao bom

desempenho dos embarques de
carne de frango (23,2%), motores e

geradores elétricos (34,5%), carne

suína (42,4%) e blocos de motores

(47,4%). As vendas de frango, produto
líder entre os dez mais vendidos ao

exterior, somaram US$ 1,37 bilhão
no período, com expectativa de
crescimento nos próximos meses. Os
dados foram divulgados pela Fiesc.

Idosos
De acordo com os dados do IBGE
- Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - até 2025 teremos 30
milhões de pessoas com mais de
60 anos no país. Claro que para
alguns ramos de atividade trata-se

de uma grande oportunidade para
sua expansão, mas, por outro lado,
também haverá diversos outros

reflexos. Como se trata de uma

certeza estatística, cabe às empresas
encontrarem caminhos para melhor
conviver com esta realidade.

Indústrias do setor de petróleo e gás poderão aumentar a qualidade e a

velocidade de seus processos de produção a partir de aplicações com o

mais potente laser de fibra da América Latina. O equipamento foi-adquirido
por meio do projeto CT-Petro - Petrolaser, desenvolvido pela Universidade
Federal de Santa Catarina (Ufsc) em parceria com o Instituto Euvaldo
Lodi (lEL/SC), entidade do Sistema Fiesc. O laser possui uma potência de
10 KW e, por ser de fibra, apresenta maior estabilidade e robustez. Essas
características permitem que a tecnologia seja montada em uma unidade
móvel, facilitando as aplicações em campo, diferentemente do laser C02,
que só pode ser operado em instalações estacionárias.
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Expo 2012
A Expo 2012 � Feira de Negócios do Vale do

Itapocu - está dando oportunidade a quem ainda
não garantiu presença no evento de assegurar
participação com valor diferenciado na compra
de espaços. Até o Inês de setembro, a Cornissão

Organizadora está oferecendo desconto de 8% para
os espaços restantes, uma vez que mais de 750/0
dos estandes já estão reservados. Informações e

confirmações estão disponíveis pelo telefone (47)
3275-7011 e pelo e-mail ccoexpo@apevi.com..br,

Programada para o período de 13 a 17 de junho do

próximo ano, a Expo 2012 vai reunir 111 estandes
em uma área de exposição de 3.247,30 metros

quadrados na Arena Jaraguá.

Seni
A 12a edição do Seminário de Negócios Internacionais
acontece nos dias 20 e 21 de outubro, no Teatro da Scar. Este
evento é promovido pelo Núcleo de Comércio Exterior da

Associação Empresarial de Joinville (Acij) e sempre revestido
de sucesso. Para este ano não faltam temas relevantes.

Top de Marketing 2011
Reconhecida como a maior premiação do marketing
catarinense, o Top de MarketingADVB/SC 2011, está com

inscrições abertas até o dia 16 de setembro, para a sua 27a

edição. Empresas com atuação catarinense que tenham tido
, as melhores ideias e realizado as mais inovadoras estratégias
de marketing e vendas, as quais tenham contribuído
efetivamente para a obtenção de soluções e resultados,
podem inscrever um ou mais cases para concorrer à

premiação no site www.advbsc.com.br.

Navios da Vale
Os navios gigantes da frota da Vale criaram algumas'
polêmicas no mercado e a minerado brasileira está disposta
a vender ou arrendar os mesmos para armadores chineses.
Embora sempre se tenha posicionado como uma empresa
de logística - o preço do minério de ferro é bastante baixo - a

direção da empresa parece que mudou de rumo.

Mantega se diz preocupado
Enquanto Lula e sua equipe classificavam a crise como

"marolinha", a equipe de Dilma -encabeçada por Guida Mantega
- parece muito menos otimista. No caso de Lula, ele reagiu com

um pacote fiscal e agora resta saber qual a reação de Dilma.
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Parei para olhar sapatos numa vitrine
do shopping, nada me interessava..

Antes de dar meia volta e ir adiante, um

sujeito parou ao meu lado, olhando os

mesmos sapatos.
- Ah, não é possível, era o João (o nome

dele é outro ...), velho conhecido, jornalista
também. Cumprimentos, piadas e o convi

. te para um café. No segundo gole do café,
o João me conta que andou circulando por
vários médicos, sentia-se chateado, proble
mas no estômago e depressão. Falta dizer

que ele tem 66 anos e está aposentado.
Contou-me com ênfase o que ouviu

do médico a quem procurou. O médico,
depois de examiná-lo da cabeça aos sapa
tos, aconselhou o meu amigo a "casar de
novo"...

- Mas como casar de novo, sou casado, '

minha mulher está viva, vivíssima, que
conversa é essa de casar de novo?

Foi aí que ele ouviu do médico sobre
o nome casamento. E antes de dizer que
novo casamento era esse, devo dizer que
esse médico é dos meus, o cara é batuta,

bom médico, dos raros.

O médico simplesmente mandou o

meu amigo João casar de novo com um

novo trabalho. A aposentadoria estava
fazendo mal a ele. Bah, que belo diagnós
tico! Homem jovem, 66 anos é um guri,
forte, saudável e aposentado, coçando ...

Está pedindo para morrer mais cedo. O
médico sabia disso e o mandou procurar
trabalho. Bom conselho médico, voltar ao

"casamento" com um trabalho...

Um trabalho que nos desperte interes
se, entusiasmos, é um fortificante da vida,
mais ainda p?-ra aos homens. As mulheres
nunca se aposentam, quando elas param
de trabalhar fora, trabalham em casa, na

igreja, no centro comunitário, ajudam a

uns e a outros, mexem-se, enfim. Mas os

homens... Um homem jovem, 66 anos,
saudável e parado quer morrer. Morrer
mais cedo. O médico sabia disso e man

dou meu amigo João "casar" de novo. Não
sei se o João vai seguir o conselho, corpo
e alma que se aposentam é duro fazê-los
acordar...

DO LEITOR

p III/HUI?

Quando falamos a respeito do
tema independência, nos

vem à mente a palavra liberdade,
tornar-se livre, não depender .de
nada, nem de ninguém para ser

feliz. O Brasil quando conseguiu,
após muitas lutas, conquistar a

sua independência, iniciou uma

caminhada a passos largos e rá

pidos rumo à colonização das vi
las e plantio de café e da cana de

açúcar, com o intuito de acumu

lar riquezas e. aumentar o poder
aquisitivo do seu povo.

Pode parecer ironia o que vou di
zer, mas pensem comigo: se ao longo
dos anos, desde 1822, quando Dom
Pedro I gritou às margens do Rio Ipi
ranga; "Independência ou morte!"
nossos antecedentes desenvolveram,
sem nenhuma tecnologia, um traba
lho árduo. em prol da nossa nação,
com dignidade e respeito, sem ofen
der a pátria e sem cobranças, nem

atribuindo a culpa e a responsabili
dade ao governo. Então, nossos an

tepassados não eram mais evoluídos,
inteligentes e persistentes? Olhem
a contradição, a tecnologia e co

nhecimentos avançaram com uma

FALE CON'OSCO

velocidade sem limites, enquanto
que a "sabedoria" foi se extinguindo,
tornando-nos "cegos" para algumas
coisas de suma importância, e nos

permitindo colocar a culpa na fal
ta de independência, de emprego e

possibilidades negadas, quando lá
atrás eles não procuravam culpados
e, sim, trabalhavam duro, com foco
no objetivo.

O que significa então o termo '

independência? São muitas as

formas de interpretação, muitas

pessoas se perguntam: o que devo
fazer para ser independente? Está
claro, diante do acima exposto,
que é preciso ter muita dedica

ção, determinação e vontade de
vencer, e quanto às autoridades,
nossos governantes necessitam
de um trabalho em conjunto para
desenvolver um projeto de suces

so, e não de um povo que só recla
ma e nada elabora.

É preciso oferecer solução e se

permitir trabalhar em prolde uma

nação mais unida e vencedora.

Adelaide B�de Dombusch

Ender, aposentadoria

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FÉ
Você acredita nos "milagres" da fé

sem suar? Então, fique sentado num

canto esperando por um prêmio de lo
teria sem comprar o bilhete... Felicida
de na vida é antes uma conquista que
uma benção. Os milagres da "fé" costu

mam ser milagres do suor da testa...

.DÚVIDA
Tirei a frase do jornal e dei-lhe um

nó. Dizia assim: - 'il dúvida é o começo
da sabedoria'. E eu digo, é também o co

meço das insônias...

CHATEADO
Andas chateado, crista baixa mas

sem nenhum motivo forte para isso?
Então, tenho um remédio. Pega uma

sacola de maçãs e visita doentes inter
nados num hospital. Distribui maçãs
para eles e veja-os no leito do sofri
mento. Duvido que tu não saias de lá
dando graças a Deus...

CHARGE

ABRIGOS NA 5C-413

'INêsta semana, o Brasil
sediará em diversas regiões
diferentes eventos que
visam chamar a atenção

, sobre aimpattância do
combate à corrupção.
Bandeira que deve ser'

empunhada por todos,
masque não se engane
a sociedade. Uma

, transformação llassa
necessariamente pela
construção de novos valores
e de muito investimento
em educação. O sistema
político brasileiro é apenas
resultado e ao mesmo

tempo reflexo de uma

sociedade que precisa se

renovar. Precisa auxiliar
naformatação de um novo

código de comportamento.
Só assim será possível que
poliüca e ética deixem de
ser considerados antônimos
e passem a caminhar
unidas.

O SI.tfH!IWm.& IJIOlíti�.:",
brasileiro é apenas

wflesultail,.i'e ;�lOI 11:'185100

tempo reflexo de
",' 11,7tq,a ,Iqlle
precisa' se renovar..
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Hoje, a rdâlidade politica
nacional traz com ela
a Busca por 'resultãdos
a qualquerpreço,

. desconsiderando a moral
como bem comum e

indispensável.A existência
de um número absurdo
de partidos, 27 hoje.com
registro e 18 em processo
de criação, também em

nada contribui para uma

sociedade politizada, que
saiba distinguir projetos
efazer escolhas baseada
nas diferenças, que, aliás,
vão sumindo conforme o

interesse dos postulantes a

cargos eletivos.A desordem
égeral e precisa ter umfim.
A democracia brasileira é
relativamentejovem e seu

amadurecimento depende
de todos os cidadãos.
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SAIBA MAIS

Os principais
artigos do projetoLegislativo propõe

lei seca em Corupá
Porém, prefeito Tamaníní afirma ser

contra a proposta. Vereadores também

questionam texto contido na matéria
CORUPÁ
DAIANA CONSTANTINO

Mais uma cidade da região
pretende instituir lei muni

cipal para proibir o consumo de
bebidas alcoólicas em ambien
tes públicos. Ainda sem previsão
para entrar em votação, o projeto
tramita nas comissões perma
nentes da Câmara de Vereado
res de Corupá. Nos bastidores,
os murmúrios sinalizam uma

polêmica por vir. Pois, na leitura
de alguns parlamentares, o texto

prevê uma legislação para além
de rigorosa.

Além das divergências sobre
a matéria, o prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) adianta que
será resistente para não aprovar
o projeto de lei. "Em primeiro lu-

.

gar, o projeto é inconstitucional,
porque fere o direito de ir e vir

do cidadão. Acho que esse tipo
de lei não tem necessidade para
Corupá, pois as pessoas devem
ter bom senso e saber que beber
em determinados locais não fica
bem. A calçada, por exemplo, é

para uso dos pedestres".
Presidente da Câmara e autor

da proposta, João Gottardi (PT),
explica que há brechas na lei que
permitem o consumo de bebidas
com teor alcoólico em locais pú
blicos durante eventos realiza
dos ou autorizados pelo governo
municipal. Confira os principais
artigos do projeto no quadro ao

lado desta página.
No entendimento do vereador

Sidnei Moritz Schwerdtner (PP),
o projeto deve receber emendas

para conseguir a aprovação do

Legislativo. "É uma lei polêmica,
porém necessária. Pois há muita

perturbação na área central nos

fins de semana. Mas, o projeto
tem pontos rígidos que preci
sam ser revistos ou caso contrá
rio meu voto será contra". O pe
emedebista Ademir Hackbarth
defende também a revisão dos

artigos do texto. "Não é possível
proibir o consumo de bebida al
coólica durante os eventos em

locais públicos, como Bananala
ma e Stammtisch. Nesses dias a

cidade recebe muitos turistas, e

é impossível aplicar a lei seca. É
um projeto muito radical".

Preocupação
Para a autora do projeto, Mar

got Hauffe (PMDB), o consumo

de bebida alcoólica no municí

pio se tornou uma questão de se

gurança e também de saúde pú
blica. Ela observa que as praças
e calçadas se tornaram ponto de
encontro para pessoas beberem
nos fins de semana. Proposta
similar é lei em Iaraguá do Sul e

Guaramirim desde 2008.

• Fica proibida a comercialização e

o consumo de bebidas alcoólicas
de qualquer graduação em

.

logradouros públicos no município.

• São considerados logradouros
públicos: Avenidas, rodovias,
alamedas, servidões, caminhos
e passagens, calçadas, praças,
ciclovias, ruas, via férrea, rol
de entrada dos edifícios e

estabelecimentos comerciais que
sejam conexos à via pública, pátios
e estacionamentos de comércios
e que não sejam cercados, área
externa dos campos de futebol,
ginásios de esportes e praças de

propriedade pública, repartições
públicas e adjacências.

• Poderá haver o consumo de álcool

quando houver evento realizado

pelo poder público ou autorizado

por ele nos seguintes logradouros:
pátios e estacionamentos de
comércios que sejam conexos à via

pública e que não sejam cercados,
na área externa dos campos de

futebol, gínásios de esportes e

praças, nas repartições públicas.

• Prefeitura deve firmar convênio
com a PM para fiscalizar a lei.

Software for lndustry lntelliqence

vvay3d.iCom

PM teve resultados positivos com a fiscalização da lei
Em Iaraguá do Sul, a lei muni

cipal começou a ser fiscalizada em

maio deste ano. Desde então, as

estatísticas apontam a 'diminuição
de em média 50 ocorrências rela
cionadas ao consumo de bebidas
alcoólicas por mês.

Se em abril o total de ocorrên
cias registradas pela Polícia Militar
foi de 409, em maio o número caiu

para 365. No primeiro mês, os re-

gistros relacionados ao consumo ' embriaguez, dano, perturbação
de bebida alcoólica representaram alheia e desacato (desobediência e

67,24% (275). Iá no segundo mês, a resistência).
margem caiu para 61,1 % (223). Além dos bons resultados tra-

Segundo o comandante interi- zidos pela lei em números, Vonk
no do 140 Batalhão da PM, Rogério observa que as reclamações da
Vonk, oito crimes de contraven - população também diminuíram

ções relacionados à ingestão de ál- quanto ao volume do som dos car

cooi estão sendo combatidos com ros em locais públicos e à sujeira
a lei. São estes os delitos: ameaça, nas ruas, calçadas e praças. "Hoje
lesões corporcij.s!, ,agr,essão, rixa, podemos ver famílias passeando

pelas praças sem problemas, com

a cidade limpa e tranquila", desta
ca. A legislação foi sancionada em

2008 e regulamentada em outubro
do ano passado, mas a fiscalização
começou somente neste ano.

Mais números

A PM de Jaraguá registrou ocor-

rências relacionadas ao consumo

,
de bebidas alcoólicas em junho,
julho e agosto, respectivamente:
201,235 e 211. Vonk acredita que o

aumento de registros em julho tem

a ver com os eventos realizados para
festejar o aniversário do município.
Em Guaramirim, a lei vale desde
2008, e até o' ano passado, a PM ha
via observado redução ,de cerca de
20% dessas ocorrências.
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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Prazo vai esgotando
Faltando apenas 28 dias para o

fim do prazo de transferência e

filiação eleitoral para quem deseja
concorrer nas eleições do próximo
ano, aumenta a curiosidade para
saber qual será o destino defiguras
tarimbadas da política jaraguaense.
Dionei da Silva deixou o PT há
cerca de um mês, mas ainda não

anunciou seu paradeiro. Embora
a. especulação em torno de sua

aproximação com a base aliada à

prefeita Cecília Konell cresça a cada

dia, ainda não há nenhum acerto

concreto. Tanto que Dionei chegou
a conversar com PDTde Ronaldo
Raulino, que nutre grande mágoa e

Viagem I
Luiz Carlos Tamanini estará em

Brasília na semana que vem. Lá
o prefeito de Corupá participa
da Conferência Nacional dos

Municípios. Ele vai aproveitar para
ver o andamento do processo
para liberar R$ 618 mil já
garantidos pelo PAC, que serão
destinos para construção de um

centro de educação infantil, no

Bomplant. Será a primeira creche
na localidade e atenderá cerca de
150 crianças.
Viagem 2
Já nos próximos dias 14 e 23,
Tamanini participa de reunião
com a Funasa, em Florianópolis.
O objetivo é apresentar a parte
técnica dos projetos para
implantação de esgoto sanitário
e investimento no sistema de

distribuição de água. Os recursos

de R$ 15 milhões e R$ 2 milhões
serão garantidos pelo�PAC. Mas
antes o município precisa passar na

seleção do programa. O resultado
é esperado para o fim do ano.

Sem uora'upqão
Está marcada para hoje às
13h na Praça Angelo Píazera
uma manifestação contra a

corrupção na política.

sede de revanche dos ocupantes do -

Paço Municipal. Teria até mesmo a

chance de ser uma opção para vice
doPMDB.
Natália Petry pretende esperar até
o último suspiro antes de deixar
o PSB, mas a simpatia e a ligação
quase umbilical da sigla com o PSD
não deve deixar outra alternativa
à vereadora que não o adeus. Ela

jáfoi sondada pelo PMDB, PSDB, e

Ph Iair Pedri se adiantou e deixou
o PSB em agosto, suá filiação ao

PTB era tida como anunciada, mas

até hoje o suplente de vereador
não deixou seu nomefirmado em

nenhum partido.

Há ainda a expectativa para saber

qual será o rumo dos ex-tucanos

como Célio Bayer e Silvio Celeste,
que certamente optarão por siglas
da base aliada à administração.
E no meio disso tudo ainda tem a

criação do PSD, que precisa ter o

registro confirmado pelo Tribunal

Superior Eleitoral até o dia 5 de
outubro. A sigla conseguiu até

agora apenas a oficialização 'em
Santa Catarina, mas para ter

registro definitivo precisa cumprir
o mesmo ritual em nove Estados,
ou ser beneficiada diretamente

pelo STE Fortes emoções estão por
vir no jogo eleitoral.

Não passa
Vereador Caubi Pinheiro (PDT) epresentoe
projeto que prevê a- gratuidade da passag�m
de ônibus para as mulheres grávidas. O

parlamentar pretende discutir a proposta para
transforma-la em uma emenda ao projeto
que regulamenta o transporte coletivo do

município. Mas deve ser lembrado que a

Câmara não pode ter iniciativa de aprovar
projetos que gerem custos ao Executivo.

Pavimentação
o vereador Lorival Demathê (PMDB) comemora

o atendimento de uma reivindicação sua pelos
últimos anos. A Prefeitura anunciou que vai

pavimentar duas vias principais do Braço Ribeirão
Cavalo, reduto eleitoral de Loli, Serão investidos R$
1,9 milhão na Francisco Gretei e R$ 1,09 milhão na

Paulo Voltolini. Os recursos são provenientes de um

financiamento de R$ 15 milhões do Badesc aprovado
no ano passado. No pacote também entram Marina

Frutuoso, losé.Iheodoro Ribeiro, 25 de Julho, Olívio

Domingos Brugnago, João Planischek, José Narloch
e Manoel Francisco da Costa. A licitação deve ser

aberta ainda este mês.

ARTICULAÇÕES INICIAIS
feitura. Voigt é considerado um nome
.ímportante do partido e com visibili
dade para buscar uma vaga na AL em

2014. Dreveck também confirmou a

posse deDieter na Casa para até o iní

cio do próximo ano.

líder do PP na Assembleia
Legislativa, SJhrl,Q Orevc ..,

e o !'!'efeilo de Sebroe ..

-

der� Felipe VOigt, trocaram

confidências no lançamento da pré
candidatura de Dieter- ]anssen à Pre-
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Santo de casa

Já se cogita a possibilidade de uma solução
caseira no Paço. O secretário de Defesa Civil,
Jair Alquini, é considerado até pela oposição
um bom nome para vice de Cecília Konell.
Fez um bom trabalho e é de Nereu Ramos,
uma região de densidade eleitoral disputada.

.
-

Reivindicações
-na Capital
O vice-prefeito de Massaranduba, Armindo

SésarTassi, e o secretário de Planejamento,
Fabiano Steiner, estiveram ontem em

Florianópolis para discutir três questões com

o governo do Estado: a liberação de R$ 600
mil para a instalação de galerias pluviais no

município, junto à Defesa Civil do Estado, na

Fatma, pleitearam a remoção das represas do
Rio Massaranduba, pois segundo o secretário

Steiner, esta seria uma das causas principais de
enchentes no município - e um conjunto de

mudanças no trevo de acesso da rodovia SC-

413, incluindo a redução da altura dos postes
de iluminação no local. O pedido foi feito ao

secretário de Infraestrutura, Jair Cobalchini.

Descaso
A reclamação de clientes de bancos foi

grande ontem. Em algumas agências, a fila,
que por lei não pode ultrapassar 40 minutos
no início do mês, foi de mais de lh30. Um

desrespeito ao consumidor, que só acontece

pelo descaso das autoridades competentes.

Revanche
Está confirmado o ato de filiação de
Moacir Bertoldi no PR para dia 22 deste
mês. O ex-prefeito não esconde a sede de

vingança contra alguns líderes do PMDB
e para derrotá-los aceitaria até mesmo

uma cadeira de vice para depois, em 2014,
concorrer a uma vaga na AL.
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Aindafalta
manutenção
nos' abrigos
Pontos de ônibus ao longo da rodovia
estão danificados e com manutenção
precária desde janeiro de 2010
GUARAMIRIM/MASSARANDUBA
PEDRO LEAL

, AO longo da SC-413, o cenário
é o mesmo desde o começo

do ano passado: abrigos de ôni
bus depredados. A grande maio- .

ria está sem proteção nas laterais,
e muitos têm buracos no teto ou

estão descobertos. Seja na Rodo
via do Arroz, rumo a Joinville, ou

no trecho que liga Guaramirim e

Massaranduba, a falta de manu

tenção é visível.
Para quem mora próximo à

rodovia, a situação é precária. O

aposentado Tranqüilo Gadotti,
de 78 anos, afirma que são pou
cos os abrigos que não estão com

problemas. ''A maioria dos pontos
estão depredados, quando não é
a chuva e o vento que arrancam

as telhas", conta. Tranqüilo cos-

tuma viajar para Guaramirim e

Jaraguá do Sul com frequência,
mas reclama que quando chove,
é muito complicado devido à fal-

,

ta de abrigos.
Quem também sofre com a

chuva devido ao estado dos abri

gos é a desempregada Beatriz
da Silva Nicolau, de 19 anos. "Eu
moro aqui há pouco tempo, mas

a situação já era ruim antes, pelo
que me dizem. Quando chove, os

usuários não têm como se prote
ger", afirma.

Estado01i

mUl'licípio?
Segundo o Deter (Departa

menta de Transportes e Termi

nais)" a responsabilidade pela
f'

manutenção dos abrigos é dos

municípios. "Nós fazemos con

vênios para a instalação e a ma

nutenção dos pontos, mas o tra

balho é de responsabilidade das
Prefeituras", explica a técnica de'

gestão em transportes e termi

nais, Sandra Mara Tzelikis. Mas,
segundo as Prefeituras, a respon
sabilidade é do Estado e não dos

municípios.
"Nós estamos pleiteando fun

dos para substituir os pontos an

tigos, mas a questão da Rodovia
do Arroz seria responsabilidade
do Deter", afirma o secretário de

Planejamento de Guaramirim,
Moacir José Mafra: Ele ressalta

que a Rodovia do Arroz é área
não edificante, e, portanto, cabe
ao Estado. "Vamos fazer a obra, e

estamos preparando a substitui

ção onde está mais grave, mas o

Deter vai custear,", declarou.
O secretário de Planejamento

de Massaranduba, Fabiano Stei

ner, afirma que o poder público
construiu novos abrigos na rodo
via SC-474, mas que não tem pla-
nos para a SC-413. ''A manuten

ção e construção destes pontos é

atribuição do Estado, não nossa,

e não temos previsão para a re

posição dos pontos com proble
ma", declara.

Em dias de chuvaa situação ficaaindamais complicada para OS usuários

,

• De um total de 12 pontos, quatro estão em condições
precárias, com problemas em toda a estrutura;

'.' Um tem as paredes danificadas;
1 • Um não tem mais b banco;

• D�is não têm a parede traseira;
• Apenas quatro estão em bom estado de conservação.

,
,

REI.�E�IBRANDO

Problema
tem mais

, de um ano

A situação dos abrigos
de ônibus na SC-413

já é marcada pela
precariedade há um bom

tempo. O Correio do
Povo noticiou a falta de

manutenção em janeiro de
2010, quando apenas três
dos cerca de 70 abrigos na

rodovia se encontravam

totalmente conservados.
Em março deste ano, a

situação pouco havia

mudado, e a maioria dos

pontos se encontrava

sem proteção nas laterais,
pichados, sem bancos
ousem teto.

De 40 pontos vistóriados, apenas oito estão em boas condições de uso
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Chuva forte deixa
população .em alerta
Solo encharcado em encostas de
morros pode desmoronar e colocar
em perigo os moradores da região
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

/\ chegada de uma frente fria no

rlinício desta semana, soma

da à chuva constante, deixa os

moradores do Norte catarinen
se preocupados. A Defesa Civil
do Estado, baseada nos dados
do Ciram (Centro de Informa

ções de Recursos Ambientais e

de Hidrometeorologia) de San
ta Catarina, emitiu um alerta
sobre o acumulado de chuvas

significativas, temporais, ven

tos fortes, descargas elétricas,
granizo, risco de inundações e

deslizamentos. A situação deve

se estender até sexta-feira.
Em Iaraguã do Sul deve

chover hoje e amanhã mais do

que o equivalente ao mês todo.
A previsão é que o volume de

água chegue a 150 ml- a média
mensal da cidade é 120 ml, Os
níveis dos rios estão normais e

o que preocupa a Defesa Civil é
o solo já encharcado receben
do grande quantidade de chu
va. Moradores das áreas mais
suscetíveis a deslizamentos
devem ficar em alerta. Segun
do o diretor de Fiscalização da
Defesa Civil de Jaraguá do Sul,
Ronis Roberto Bosse, em todas
as encostas é possível que haja

deslizamentos, "Pessoas que
moram em pés de morros e en

costas devem ficar atentas às

inclinações de postes e de árvo
res e aos movimentos de terra e

pedras", orienta.

Convivendo
•

com o risco

A casa de Walter Eger, 30 anos,
está interditada desde janeiro,
quando o barranco que fica atrás
da sua residência deslizou e for
mou uma barreira de 90 cm de
altura na parede. Walter perdeu
uma área de festas, em um espa
ço que cabiam dois carros. "Rou

pas, calçados, brinquedos, ficou
tudo embaixo do barro", conta.

Apesar da interdição, o mo

rador não conseguiu auxílio alu-

guel. Ele, a esposa e os dois filhos

chegaram a sair do local por dois

meses, mas acabaram voltando.
Quando a chuva não para, como

nesta semana, Walter e a família
dormem na casa dos pais. Mes
mo com o transtorno, ele não

pretende se mudar da rua Artur

Enke, no bairro Amizade, onde

MARCELE GOUCHE

PRE:V;ISÃ'(")
�huvapara
SÓ na sexta
A chuva no Vale do

Itapocu deve parar
somente na sexta- feira .

.

Hoje e amanhã, a água
cairá o dia todo. As

temperaturas devem ficar
entre 13° e 14° hoje e 15°

e 20Q na quinta. O vento

assará de lQ Km/q.
.

aso de deslizamente '

de terra, a população deve
entrar em contato com os

Bombeiros Voluntários,
díscando 193 ou, com a

Defesa Civil, no 199.

vive há seis anos.

Walter espera que os órgãos
responsáveis encontrem uma

solução para o problema. "Entrei
na justiça para tirarem o barran
co e cortarem as árvores", diz.
"Só me disseram para sair daqui.
A Defesa Civil interditou minha
casa e virou as costas", afirma.

Desfile cívico
é cancelado
Com a previsão de chuva para

hoje, a Prefeitura de Iaraguá do
Sul cancelou o Desfile Cívico Es
colar de 7 de Setembro, que ocor

re todo ano em homenagem ao

Dia da Independência do Brasil.
O desfile seria realizado nesta

manhã na rua Reinaldo Rau. Cer
ca de cinco mil estudantes par
ticipariam do evento. O público
esperado era de 20 mil pessoas. A

parada envolveria 21 entidades do

município, incluindo os Pracinhas
da FEB (Força Expedicionária Bra

sileira), a Polícia Militar, os Bom
beirosVoluntários e a Scar.

IUllERWfA O morador Walter

Eger mostra atrás de casa o

bananco que tomou parte do
seu terreno e preocupa a cada
chuva que dura mais tempo

SÃO FRANCISCO DO SUL

O posto avançado da PRF

(Polícia Rodoviária Federal) de
São Francisco do Sul, implan
tado há três anos, será desati
vado até o final de setembro.
A jurisdição passará para o

posto da PRF de Guaramirim,
'às margens da BR-280. A con

firmação é do inspetor chefe

PRF de São Francisco será desativado
operacional da 3a Delegacia da
PRF de Joinville, Simão Edson
da Cunha. Segundo o policial
federal, o motivo é a falta. de
efetivo, já que no início deste
ano, nove policiais guarneciam
a unidade, mas, um deles já se

aposentou. Dos oito policiais
restantes, a previsão é que "um
ou dois também se aposentem

até o final do ano". Com a me

dida, o efetivo será remanejado,
dividido entre o posto de Gua
ramirim e o de Pirabeirada.

"O problema hoje é a falta
de efetivo, de segurança para
um policial sair e atender uma

ocorrência sozinho", justifica. "O
atendimento vai permanecer"
assegura o chefe operacional da

PRE Ele revela que até março de
2012, a previsão é que mais poli
ciais passem a compor o efetivo
de Guaramirim, que passaria de
oito para 16 policiais para se re

vezarem nos plantões de 24 ho
ras. Agora, cada plantão passará
de dois para três policiais rodo
viários no posto de Guaramirim.

Hoje, a 3a Delegacia da PRF de

Joinville soma 54 homens.
O posto da PRF de Guarami

rim atenderá as rodovias BR-10 1,
do Km zero, na divisa com o Pa

raná' até o Km 112 (Itajaí/Nave
gantes); BR-470, de Navegantes
até a BR-I0l, em Barra Velha; e a

BR-280, de São Francisco do Sul
até o Km 96 (Corupá/São Bento
do Sul).
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ESTÓRIAS. LENDAS E CANçõES

Hino da Independência
o hino da independência
brasileira teve sua

letra composta pelo
poeta, jornalista e

político carioca Evaristo

Veiga e sua música foi
criada por Dom Pedro
I. A história conta que
o imperador compôs
a letra do hino no

mesmo dia do Grito do

Ipiranga, às 16h do dia
7 de setembro de 1822.
A canção foi adotada
como hino nacional, mas

foi substituída em 1831

pela melodia do atual

hino, já que. Dom Pedro

perdia sua popularidade
e, conseqüentemente, a

música composta por
ele passava a ser

desprestigiada. Confira a

letra original do hino:

Já podeis da Pátriafilhos
Ver contente a Mãe gentil;

Já raiou a Liberdade
No Horizonte do Brasil
Já raiou a Liberdade
Já raiou a Liberdade

No Horizonte do Brasil
Brava Gente Brasileira

Longe vá, temor servil;
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.

Os grilhões que nosforjava
Da perfidia astuto ardil,

-

Houve Mão mais poderosa,
Zombou deles o Brasil.

Houve Mão mais poderosa
Houve Mão mais poderosa

Zombou deles o Brasil-,
O Real HerdeiroAugusto
Conhecendo o engano vil,
Em despeito dos Tiranos

Quisficar no seu Brasil.

Em despeito dos Tiranos
Em despeito dos Tiranos

Quisficar no seu Brasil.
Ressoavam sombras tristes

Da cruel Guerra Civil,
Masfugirão apressadas
Vendo o Anjo do Brasil.
Masfugirão apressadas
Masfugirão apressadas
Vendo oAnjo do Brasil.

Mal soou na serra ao longe
Nosso grito varonil;

Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.

Nos imensos ombros logo
Nos imensos ombros logo
A cabeça ergue o Brasil.

-

Filhos clama, carosfilhos,
E depois de afrontas mil,

Que a vingar a negra injúria
Vem chamar- vos o Brasil.

Que a vingar a negra injúria
Que a vingar a negra injúria

Vem chamar-vos o Brasil.
Não temais ímpiasfalanges,
Que apresentam face hostil:
Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil.

Vossos peitos, vossos braços
Vossos peitos, vossos braços

São muralhas do Brasil.
Mostra Pedro a vossafronte

.

Alma intrépida e viril:
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Tende nele o Digno Chefe
Tende nele o Digno Chefe
Deste Império do Brasil.
Parabéns, oh Brasileiros,

Já com garbo varonil
Do Universo entre as Nações

Resplandece a do Brasil.
Do Universo entre as Nações
Do Universo entre as Nações

Resplandece a do Brasil.

Parabéns;já somos livres;
Já brilhante, e senhoril

Vai juntar-se em nossos lares
A Assembléia do Brasil.

Vai juntar-se em nossos lares
Vai juntar-se em nossos lares

AAssembleia 'do Brasil.

o primeiro reinado brasileiro foi o período em

que Dom Pedro I governou o Brasil como

imperador. Esse período iniciou a partir da

proclamação da Independência do Brasil
até o dia 7 de abril de 1831, quando o

imperador abdicou do trono. A bandeira
. imperial foi criada primeiramente
como estandarte pessoal do

príncipe real do Reino Unido de

Portugal, Brasil e Algarves. Com a

independência e a consagração
de Dom Pedro I, a coroa real
do brasão foi substituída pela
imperial. Não se sabe ao certo

quem foi o autor da bandeira, já que
nomes como o artista francês Jean-Baptiste
Debret, José Bonifácio e Maria Leopoldina são

citados por historiadores como os criadores do primeiro
símbolo nacional. A bandeira preservava elementos do antigo
reino, como a esfera armilar (instrumento de navegação) e a cruz da
Ordem de Cristo. Há indícios de que o campo verde representava a Casa
de Bragança - dinastia do imperador - e o amarelo do losango representava
a Casa de Habsburgo - dinastia da esposa de Dom Pedro, Maria Leopoldina.
As 19 estrelas simbolizavam as províncias da época. Já os ramos de café e

tabaco representavam os destaques da produção nacional.

Muito mais que
pessoas trabalhando.

Milhares de famílias
evoluindo.

it-
Lunender30anos
PELO MUNDO

1822

"Independência
ou morte"
No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil

conquistou sua emancipação política
do Reino Unido de Portugal, Brasil e

Algarves. Nesse dia, Dom Pedro voltava
de Santos (SP) quando recebeu uma

carta com ordens de seu pai para que ele
voltasse para Portugal, se submetendo
ao rei e às Cortes. Outras duas cartas

chegaram: uma de José Bonifácio de _

Andrada e Silva, que aconselhava o
.

príncipe a romper com Portugal, e outra da

esposa de Dom Pedro, Maria Leopoldina
de Áustria, que apoiava a decisão do
ministro e advertia o marido: 110 pomo
está maduro, colhe-o já, senão apodrece".
Com o grito IIÊ tempo! Independência ou

Morte. Estamos separados de Portugal", o

príncipe- regente Dom Pedro de Alcântara
de Bragança (filho do Rei Dom João VI)
rompeu às margens do riacho Ipiranga,
hoje na cidade de São Paulo, os laços de
união política com Portugal.

DESFILE CÍVICO

. Os desfiles� em comemoração à lÍtdependência do
,Brasil sempre foram fortemente celebrados em Jaraguá

do SUL Em 1953, toda a população saiu às ruas para
prestigiar os eVentos.do dia 7 de setembro. O des6Ie ..

daqUéIe � reuniu mais de asoo alunos de escolas da
ciclade. Na foto, os alunos da Escola Jaraguá ·paliicipando

do des6le. Outra atração do dia foi"a visita do então

.govemadorJrineu Bomha�.é do prefeito Arthur Müller
ao Posto Agropecuário ''Ministro João Cleophas" (hoje C)

.Panp:ae de EventOs), para� das�� ..

da a:trefeitura, qu��� no pátie do locaL *'

�I
';, j ,

• ',I

. �

"
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o CORREIO 00 POVO
QUARTA·FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2011

-

COMEMORAÇAO

Sesc, de
. ,

aniversario,
movimentaa
agenda regional

•

Até25 de_setembro, Serviço Social do Comércio tem

roteiro especial, com atrações culturais e palestra
-

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

mês de setembro

começou agitado
na sede jaraguaense
do Sesc (Serviço So
cial do Comércio). É
que, até o próximo

dia 25, a entidade comemora os

65 anos de presença em Santa
Catarina com uma programação
intensa. O roteiro festivo tem

desde atrações culturais, educa

tivas, de lazer e de saúde até uma

palestra gratuita ministrada por
Wellington Nogueira, integrante
da ONG Doutores da Alegria.

As atividades são diárias e,

por isso, vale ficar atento à agen-

da para não perder aquelas que
mais interessam. Outra boa no

tícia é o fato de as ações serem

todas gratuitas, com exceção das
oficinas. Mesmo assim, vale en

trar em contato, pois os valores

praticados são acessíveis ao pú
blico em geral.

No caso do bate-papo com No

gueira, no dia 17, às 19h, o público
deve retirar os convites, também
sem cobrança alguma, antecipa
damente. Eles estarão disponíveis
a partir da próxima segunda-feira,
12, no próprio Sesc.

Os Doutores da Alegria têm
como foco levar alegria às crian

ças hospitalizadas através da arte

das palhaçadas. A organização
não governamental conta com

50 palhaços profissionais. Eles
atuam em leitos públicos de São
Paulo, Recife e Belo Horizonte e,

ainda, desenvolvem um trabalho
de fomento de plateias hospi
talares no Rio de Janeiro. Desde
1991, quando foi criado, o grupo
já fez 800 mil visitas.

Em Iaraguá do Sul, o objetivo
é mostrar os resultados dessas

experiências. Além disso, No

gueira fala sobre a importância
.

da alegria como forma de trans

formar a realidade e os proble
mas em soluções. Para outras

informações, entre- em contato

com o Sesc pelos telefones (47)
3275-7800 e 3275-7834. A entida-
de fica na rua Jorge Czerniewicz,
633, no bairro Czerniewicz.

DOUTORES
A ALEGRIA

WeDington
Nogueira é quem
comanda bate·

papo especial, no

Sesc, dia 17 de
setembro. Ingressos
são gratuitos,
mas precisam
ser retirados com

antecedência

-

PROGRAMAÇAO
• Segunda.feira a Domingo (J a 25/9}. 911 às J811

.

Atividades Recreativas. Ações para todas as faixas etárias, com programações específicas
de recreação, incluindo materiais educativos, brincadeiras cantadas, jogos gigantes,
cama elástica, brincadeiras cantadas além de recreação em família.

• Quarta-feira (119}. 911 às J311
OficinaVivência em Teatro de sombras - Cia de Teatro Limbra/Porto Alegre/RS.

• Qparta·feira (7/9}. J611

SacyPererê - A Lenda da Meia Noite (Cía de Teatro Lurnbra /Porto 'Alegre/RS)
- (Teatro) Teatro Sesc - 6 anos

• QuCu'a·feil'a (119). 2011
,

Sob seus olhos (C ia Polichinelo de Teatro de Bonecos/Araraquara/SP) (Teatro)
Teatro Sesc - 6 anos

• Quinta·feira (819) • 1la às J 711
_

Odontologia Preventiva no Sesc e na Escola Ribeirão Cavalo.
• Quinta·feira (819). J31130 às J8JJ e J81130 às 2211

Oficina: A percepção do gesto no teatro de animação - a prática da Cia.
Polichinelo de Ttlatrq de Bonecos.(�otal de 8h)�ÇWeatr{») Teatro Sesc.

o Quinta.feira (8/9). J911 às 2JlI
'

Oficinas de Técnicas em Tecido: Panô com Patchcolagem ($) - Sala de Artes
• Quinta.feira (819} • 2011

. Concerto Spinho e Fulô (Cia do Tijolo/São Paulo/Sl') (Teatro) -Teatro Sesc - livre
, • $exta-feira (Bt9) lo 2011 ' ,

"

O Dragão (AmokTeatro/Rio de Janeiro/RJ) (Teatro) - Teatro Sesc -12 anos
• Sábado (JO/9). 8JJ às J811

Jogos de Integração dos Comerciários 2011.
• Sábado (JO/9}. J3Ja30 às J811 e J81130 às 2211

Oficina: buprovisação com Másearas Balinesas'EAmok1'eatró/E-io de Janeiro/RI)
(total de Bh) (Teatro) Teatro Sesc

• Sábado (JO/9) • 2011
Delírios Eróticos Anais Nin (Cia Alma Livre/Jaraguá do Sul/ SC) (Teatro)
Teatro Sesc -18 anos

• Domingo (H/9). 8" às J811
Jogos de Integração dos Comerciários 2011.

• Domingo (U/9). 2011
KabuI (Amok Teatro/Río de Ianeiro/Rl) (Teatro) - Teatro Sesc -12 anos

• Seguncfa./eira (J2IB}. J511
4 Contos (Ci5l Gente Falante/Porto Alegre/RS) (Teatro) - Teatro Sesc - Livre

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HORIZONTAIS
1. Porção de cabelos / Tecido fabricado antigamente

numa região da França
2. Escola de Sargento das Armas / O judoca paulista

Camilo, duas vezes medalhista em Olimpíadas
3. Revestir de chapas de aço ou material similar
4. Dizer bravatas
5. Contaminar, infectar / As iniciais do ator mexicano

Ouinn (1915-2001), de "Zorba, o Grego"
6. Clarear o cabelo
7. Mulher formosa, bonita I Redução de televisão
8. (Gír.) Pôr na cadeia
9. As iniciais do famoso político gaúcho Brizola

(1922-2004) / Responsabilidade
10. Tornar incivil, grosseiro
11. O ato- de emitir o gato a sua voz característica
12. Outra pessoa, em relação a determinado indiví

duo / Abreviatura de dicionário
13. O compositor francês Delibes (1836-1891) / 10

Emigração de todo um povo ou saída de pessoas
em massa.

VERTICAIS
1. Objetivo final/Associação Brasileira de Voo Livre

1�1
/ Erradamente

2. O símbolo químico do einstêinío / Comutador de
comando elétrico / Dança festiva

3. Tipo de carro esportivo, de carroceria conversível
I O mais célebre é o de botas

4. Falta de tino, de juízo
5. Dar com o que se procura / Ligeiro, veloz
6. De convivência difícil
7. Coisa nenhuma/ Aquele que renuncia solenemen

te sua própria religião em nome de outra crença
religiosa

8. Nome genérico de pequenas embarcações / Em
Música, o nome dado ao tubo móvel do trom

bone/ As iniciais da dançarina norte-americana
Duncan (1872-1927)

9. Diz-se de chanceler chefe de chancelaria / Con

junção usada em orações alternativas / Recruta,
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O\flnlOS

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3 .

DIVIRTA-SE

-

REVISAOD TEMPO
f'

Chuva persiste
até sexta-feira
o tempo instável com chuva

permanece até a próxima
sexta-feira por causa de áreas
de instabilidade associadas à

presença de um sistema
de baixa pressão no Sul do
BrasiL Nesse período, os

totais diários de chuva variam
entre 40 a 70 milímetros.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE
\

MíN: 13°C

MÁX: 18°C

QUINTA
MíN: 14°C
MÁX: 19°C

o céu continua encoberto durante
toda a quarta-feira em Santa
Catarina. Há chance de descargas
elétricas e também de alagamentos
e deslizamentos em diversas partes
do Estado. As temperaturas sofrem

poucas variações. Os ventos são fracos
e sopram de sudeste a nordeste.

Ensolarado Instável

SEXTA

MíN: 15°C '

MÁX: 210C
t•• tt

Na quinta-feira, a instabilidade
continua no Estado, especialmente, na

faixa Leste, com céu encoberto e chuva.
Nas regiões do Extremo Oeste, Oeste
e Meio Oeste, o tempo começa a abrir
no decorrer do dia e no Planalto Sul
e Litoral Sul, à noite. Mesmo assim, o

risco de 'alagamentos continua.

SÁBADO

SE VOC� VAI P/\AA...

NOVA ERECHIM
A quarta-feira será

chuvosa do início ao fim
em Nova Erechim. Os

termômetros registram
temperaturas que ficam

entre os 18°C e 25"C.

• NOVA 29/8

CRESCENTE 4/9

12/9

20/9

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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4. Fel!z aniversário para a

princesinha Carol Eduarda Ricobom,
que completou ove anos dia 4/9

1 •• I , , •• I I I , ; I' I r 1 I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeito Moa Gonçalves moagoncalves@netuno.com.br

Butiá Restaurante

• Dia 24 de setembro,
rola na London Pub, com

a participação dos Djs
Macarrão e Nene Wolf,
a Balada dosAnos 80.

Agendem!

CRISMA Gabriela Lescowicz. a&lhida da amiga lUine,
festejou a sua Crisma, na Igreja Matriz São Sebastião

J>lra quem vai curtir o litoral catari
rnense, a parada obrigatória é o Res
taurante Butiá, de frente para o mar, no

balneário de Barra Velha. Além do lugar
ser muito aconchegante e moderno, os

chefs da casa são os jaraguaense Gabriel e

Cauê Marcatto, os irmão que cozinharam

para o Papa e1J1 sua última visita ao Bra
sil. Mais informações, fone 3456-5348. TECOM'rEl

• O boa genteAdilson
Freibergerjáprepara o

tempero do churrasco para
comemorar com (JS amigos,
no prôximo dia 17, a idade
flava.

Na área
A atriz global Claudia Raia, segundo fonte

fidedigna, leve, livre e solta aterrissará, hoje, na

cidade. A estrela vem rever um amigo super
caixa alta e aproveitar para curtir a abertura da
1 a Schroederfest, na cidade de Schroeder. • O abraço especial de

hoje vai para o pessoal da
Além d' Gula. Eles também

conferem a coluna todos os

dias para ficar por dentro
do que acontece na nossa

sociedade.

As sócias Margot e Giza recebem o

mulherio descolado da urbe "sorriso, no

sábado, das 9h às 17h, na Rua José Albus,
80, para inauguração da Carolla Duarte,
loja especializada em sapatos. Claro, tudo
movido a coquetel, pessoas de bom gosto
e o que é melhor, prateleiras recheadas
de novidades e com marcas de renome

internacional. Bom demais! f'

• A Bodega do Richter, para
comemorar os dois anos de
sucesso da casa de vinhos,
está com produtos na

prateleira com descontos
deaté30%.

-

Garota do Bairro
No sábado, às 21h30, rola no salão da Igreja
Nossa Senhora do Rosário, a escolha da
Rainha do Bairro Rio Molha.

NONA DICA Solange WoU e Giana t.",1I('MQÓV.p I- t.Q'1Mor�tti, Restaurante Nonna Dica V
MAURICIO HERMANN

Bela Catarina
Neste feriado de sete de setembro,
as portas da Confeitaria Bela
Catarina estarão abertas. Os
comensais poderão saborear
normalmente as delicias do buf:fet

e, em seguida, após às 15 horas,
saborear o melhor Café Colonial
da região. Que tal?

• Diá 23 desetembro,
no Baependi, acontece a

.

25a NoiteAlemã. Evento

organizado pelo Lions Clube
de Iaraguâ:

Aventura
Bela e solteira! A bonitona e descolada
Rita Negherbon anda sumida dos points
da moda. Ritinha virou habituée nos finais

"dê semana da-Subida", em Ibirama, onde
curti a natureza e o famoso -;àfting. E haja

-.

malhação com adrenalina.

Abre aspas
"Só dê ouvidos a quem te ama. Não te

preocupes tanto com o que acham de ti. O

que te salva não é o que os outros acham,
mas o que Deus sabe a teu respeito."

Não me

envergonho
de mudar

de op�nião�
porque
não me

envergonho
de pensar.

81aise
,

Ppscal

Balão!
-

Aquele político
que gosta de
carros e aventuras

vive o inferno de
Dante. Empregou
a namorada

oportunista que não
tem competência,
mas exibe presentes
se gabando ser a

titular na ausência
do chefe. Os

poderosos do paço
já não suportam
mais fofocas sobre
eles. Por favor, um

copo bem gelado do

chope Kõnig Bier!?

Nécessaire
Os elétricos Carlinhos Leite e Mari Lúcia Costa
vão marcar presença no camarote do show
da bela Paula Fernandes, dia 28 de agosto, na

Arena Jaraguá. Puro luxo! E você, já arrumou a

sua nécessaire da alegria? Namorando ou não,
o importante é curtir a festa.

Baile do Contabilista
No próximo-dia 16 de setembro, com a participação da excelente banda In Natura,
vai acontecer, no Clube Atlético Baependi, às 22 horas, o 5° Baile do Contabilista.
No início do baile, será sorteado uma viagem para Maceió.

,. Com essa, fui!

."

l�iJbol�Wl hJi"i
u e tiz :

NAMORO
llndressa BeBer

e IliIton Reiss
comemorando

o primeiro niver
de namoroKANTAN Eloisa Gieseler e Michele Ladentlün, no Restaurante Ilanlan

. "

Folocódromo
Pelo meu fio vermelho

'fiquei sabendo que um

conhecido e poderoso
profissional liberal da

cidade, em recente festa,
esperou o dia raiar e a

namorada ir embora para
sair com um funcionário da
casa de eventos. O buxixo
rola entre os coloridos.

Fofoquinha quente, mas

a turma do arco íris está
adorando o babado.

Dica de

quarta�leira
Curtir a Confeitaria
Bela Catarina.

OMUNICADOR loe
Ir, da Studio FM, feliz da

vida, na Feijoada do Moa

Mulber adora
rlupa nova!

E assim como as

mulheres, a .c.a............._ .........

também está de
visual novo. .

Umanovaa·
cada IRmana!
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Assim como a Kika, que apareceu aqui no Clic, ontem, a Rika
também foi abandonada nas ruas de Jaraguá do Sul. Enquanto

perambulava pela cidade, foi recolhida pela equipe do programa de
Controle Zoonoses e, agora, está disponível para adoção. Informações

na Clínica Schweitzer pelo telefone (47) 3275-3268.

CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
ELYANDRIA SILVA,

ESCRITORA

CURTIROU
liioi

NAOCURTIR!

Inútil nadar contra a correnteza digital em al

guns casos. Devido a essa conclusão resolvi
aderir ao Facebook. Mais que uma página de
relacionamento pessoal, o site assume outra

roupagem e se .transforma em uma excelente vi
trine profissional para divulgar o trabalho, fazer
contatos e se mostrar. Isso eu curto! O problema
é que estes utensílios digitais, tais como Msn,
Iphone, Twitter, estão anestesiando as pessoas
de uma forma permanente, jogando-as em um

sono tecnológico profundo. Alguns exemplos
práticos: uma amiga disse estar constrangida
por só ter 58 amigos no Facebooke que gostaria
de ser que nem estes que tem mais de mil. Outra

já comemorava porque havia passado dos 500

amigos. Fiquei pasma entre as duas sem saber o

que dizer. Isso eu não curto!
- Em se tratando de Twitter as frases inúteis

não cessam, vão desde o sujeito postar infor
mando que acabou de acordar e o quarto está
todo bagunçado até a garota que não sabe que
cor pinta as unhas para a balada de sexta à noi
te. Outro dia navegando e me divertindo com

,

os twitteiros sem noção encontro até um garoto
fazendo piadas com textos de Clarice Lispector.
Tem como curtir? Não, claro.

P'.cL 5;'01' 1.5 :;'\lj

Ca"�t,.�

www.gumz.com.br

47')3371-4147

Podemos con

versar, no Msn?
Minha resposta é

geralmente não,
a menos que não

exista no mundo
nenhuma outra

opção. Perdoem
me a intolerância

NOVELAS

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

• FINA ESTAMPA
Antenor fica satisfeito ao ver Que Mirna/Gisela

está se entendendo com Tereza Cristina. Crodoaldo vê
Griselda chorando e fica intrigado. Vanessa pergunta
por René, mas é repreendida por Severino. Baltazar
ordena Celeste a chamar Solange de volta para casa.

Amália se encontra com Rafael. Carolina recebe uma

ligação do programa de televisão. Griselda invade a

sala de jantar dos Velmont. Tereza Cristina se enfurece
e acusa a faz-tudo e o filho de tentar dar um golpe na

família. Patrícia cobra uma explicação de Antenor. Ra
fael namora Amália na Fashion Moto e Zuleika o critica

para Edvaldo. René se desculpa com Griselda. Antenor

capota com o carro de Juan.

Podemos
conversar no

Msn?Minha

re,sposta é

geralmente não, messangeânica
a menos que não caros leitores, mas

exista no mundo ficar digitando vc,

pq e te enquanto a

telinha pisca com

o tutu como som

de fundo é demais para quem adora a conversa

do olho no olho, do sorriso, de ouvir a voz do ou

tro, do contato humano. Isso eu curto!
Ter um milhão de amigos, twittar o dia intei

ro, teclar sem parar, ver a vida passar através da
tela do computador são alguns dos sintomas das
vítimas do holocausto digital. O holocausto ga
nha vida quando o pensamento, em vez de ser

construído através das opções e vivências indi
viduais de cada um, é imposto às multidões que
querem fazer parte daquilo que todo mundo está

seguindo, daquilo que todo mundo está fazendo,
independente do que isso possa parecer. É tudo
muito divertido, novo, atraente e até necessário,
principalmente quando envolve trabalho, mas

quem deve erguer a placa vermelha avisando

"Perigo" quando algo está fora dos limites da
normalidade (dentro da era digital), que antes

existia, é cada um de nós. O bom senso ajuda
muito nestas horas. Curtir ou não curtir, com o

dedinho para cima ou para baixo, eis uma ques
tão pessoal e intransferível!

nenhuma outra

opção.

• MORDE & ASSOPRA
Salomé exige uma explicação de Oséas e ele diz

Que o chinês Que ofereceu as ações aplicou um golpe
nos investidores. Salomé se desespera e passa mal.
ícaro pede para Júlia esperar o fim do julgamento de
Naomi para decidir o Que vai fazer. Doutor Eliseu co

bra a conta dos partos de Celeste e Natália e Cleonice
avisa Que Salomé ficou pobre. Alice fica sabendo Que
Guilherme não tem dinheiro para comprar leite para o

filho e resolve ajudá-lo. Alice e Guilherme conversam

quanco Renato chega para buscar a namorada. Wilson

ANIVERSARIANTES

oferece um jantar para pedir Melissa em casamento e

Xavier aproveita a ocasião para entregar um anel de

noivado a Elaine/Élcio.

• CORDEL ENCANTADO
Timóteo expulsa Padre Joaquim da igreja e Pe

nélope diz Que conhece outro pároco para consumar

a união. Herculano, Bel e Benvinda se disfarçam de

monges para salvar Jesuíno. Téinha se preocupa com

a reação de Rosa ao ver Florinda se despedindo de

Petrus. Bartira fica sensibilizada com os apelos de Fa

rido Silvério, disfarçado de padre, finaliza o casamento

e Timóteo manda o povo se reunir em frente à forca.

Açucena implora pela vida de Jesuíno, mas Timóteo
ordena Que os carrascos continuem com o plano.

• VIDAS EM JOGO

Augusta revela para Raimundo Que ele é adotado.

Patrícia e Regina discutem. Lucas e Andrea discutem.

Severino, Divina e Valdisnei aconselham Margarida
a emagrecer com acompanhamento médico. Grace

aconselha Carlos a parar de sofrer por Rita e arranjar
uma namorada. Daniel e Welligton brigam novamente.

EHon afirma Que Divina deseja a outra metade do prêmio
de Margarida. Patrícia marca o encontro com Maurício
e Regina avisa à polícia. Ivan ameaça Ernesto.

\

7/9

Alan G. de Macedo

Ana E. Puendi

Angela M. Cervine
Belmiro Bernardino
Brenda M.Machado
Carlos A. Schmit
Carlos A. Vieira

Cecilia De Luca
Cristiane Voigt

Danilo C. Simon
Édina M. V. Dellani
Edite S. Weigmann
Eliane P. Lehnert

Henrique F. Filho
Indianara Erdmann

Ingraldo Guetz
Iracema Gebauer
Isolete B. Pchveidt
João Fulik
Juliana Garcia

Larissa Fiamoncini
Lauro Redmerski
Leia M. Dalpiaz
Lucas Martin
Lurdes Bolluf
Mareio L. Alves
Marcos L. Rahn
Maria da Graça F. da Silva
Patricia Morgado
Simone Szirkouski
Sofia N. C. Rosa

i I �) I I .

v

ROMANCE'

Um retrato íntimo de um

relacionamento que está em

franca desintegração. Com
um romance outrora cheio
de paixão, Cindy (Michelle
Williams) e Dean (Ryan Gosling)
são casados e têm uma filha
de cinco anos. Na esperança
de salvar o casamento eles
reservam um quarto no motel,
relembrando anos atrás
quando se conheceram, se

apaixonaram e fizeram os

primeiros planos cheios de
vida e esperança. Se movendo
de forma fluída entre o

passado cheio de juventude
e o presente da vitalidade
da vida adulta, o filme se

desdobra como um dueto

cinematográfico cujo refrão
pergunta sem parar: para onde,
foi o nosso amor?

No 17° CD solo, Daniel já totaliza
mais de 12 milhões de cópias
vendidas na carreira. O nome

do novo CD, "Pra Ser Feliz",
diz tudo sobre a fase que ele
atravessa. O álbum possui 20

canções, algumas inéditas e

outras regravações, como, por
exemplo, a música "Do Fundo
Do Meu Coração", uma das
mais lindas criações de amor de
Roberto Carlos, feita em parceria
com Erasmo Carlos. O CD
também conta com o sucesso

"Tá No Coração", primeiro
single do novo trabalho.
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A SELVA LTDA.

r CINEMA
A ÁRVORE DA VIDA
A relação entre pai e filho de
uma família comum, ao longo dos

séculos, desde o Big Bang até o

fim dos tempos, em uma fabulosa

viagem pela história da vida e

seus mistérios, Que culmina na

busca pelo amor altruísta e ti per
dão. É disso Que trata o filme IA
árvore da vida', Que tem no elenco
os atores Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain e Fiona Shaw.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Planeta dos Macacos - Dub (13h30,

15h30, 17h30, 19h30 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• O homem do-futuro - Nac (14h40, 17h,

19h10 e 21h20)
• Lanterna Verde - Leg (19h e 211:120)
• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h40 e 16h50)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21 h20)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h30)
• Cine Garten 3
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)
• Cine Garten 4
• Onde está a felicidade? - Nac (16h45 e 21 h1 O)
• Professora sem classe - Leg (14h40 e 19h15)
• Cine Garten 5
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Cine Garten 6
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15,

19h30 e 21 h40)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)
• Cine Mueller 1
• Planeta dos Macacos - Dub (14h, 16h30, 19h15 e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h40,

15h40 e 17h40)
• Onde está a felicidade? - Nac (19h30 e 22h)
• Cine Mueller 3
• Lanterna Verde - Dub (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20, 17h25 e 19h45)

GUSTAVO SANCHEZ

ASSIM, seMPRE QUE

ESQUEÇO, ACABO
L.EMBRANDO!

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Leg (15h15, 19h20 e 21 h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)
• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Neumarkt 3
• Apollo 18 - Leg (14h, 16h, 18h e 20h)
• Larry Crowne - O amor está de volta - Leg (22h)
• Cine Neumarkt 4
• Amor a toda prova - Leg (21 h50)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40 e 19h45)
• Cine Neumarkt 5 '

• O homem do futuro - Nac (14h30, 16h50, 19h e 21h20)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A árvore da vida - Leg (15h, 18h15 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h50, 16h20, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 2
• Amor a toda prova - Leg (14h20)
• Apollo 18 - Leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Norte Shopping 3
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub

(13h, 15h10, 17h20 e 19h30)
• Larry Crowne - O amor está de volta - Leg (21 h40)

,

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (13h35, 16h, 18h20 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (14h30)
• Planeta dos macacos - Leg (19h15 'e 21 h25)
• Árvore da vida - Leg (16h30)
• Larry Crowne - Leg (23h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (13h1 O, 15h25, 17h40 e 22h)
• Árvore da vida - Leg (22h15)
• Cine Norte Shopping 7
• O Rei Leão - 3D - Dub (14h50, 16h45 e 18h35)
• Lanterna Verde - Dub (20h50)

Cabeleireiro elogia
Marina Barbosa
Além de ser o look mais pedido pelas
telespectadoras da novela Morde & Assopra,
as madeixas ruivas da atriz Marina Ruy
Barbosa têm deixado até os cabeleireiros

boquiabertos tamanha a beleza dos fios. Até o

badalado Marco Antonio de Biaggi elogiou o

cabelo da garota, cuidado porTiago Parente.

"O cabelo mais lindo do mundo, juro",
escreveu ele em seu Twitter oficial.

Ato

pag

é brigadoa
r indenização

Maurício Mattar foi condenado a pagar '

R$ 12,8 mil de indenização ao motoboy
Rodrigo Antonio Martins de Matos,
atropelado e agredido pelo ator e cantor na

noite de Iode maio de 1999, em São Paulo.
O processo narra que Mattar, no volante de
uma Dodge Ram, fez uma manobra brusca
e derrubou Matos. Ele, mesmo caído, ainda
foi vítima de socos epontapés.

Pia e Angelina levam

prole pca-a ver Smurfs
No último fim de semana, o casal mais
badalado de Hollywood foi visto deixando
uma sala de cinema em Londres, na

Inglaterra, acompanhados de cinco dos seis

filhos, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox.
Eles foram assistir ao longa de animação Os
Smurfs. Enquanto Angelina saiu do cinema

acompanhada das garotinhas, o ator

deixou a sala com os meninos.

Cantora vomita de
tanto medo do palco
A cantora Adele, que lança o segundo
álbum, 21, confessou que continua
batalhando contra o maior de seus medo:
o palco. "Eu vomito muito antes de subir
ao palco", contou ela para a revistaVogue
inglesa de outubro, da qual será capa.
"Mas nunca vomitei no palco", completou.
"Quanto mais eu me apavoro, melhor é o

show", contou a artista 'de 22 anos.

HORÓSCOPO

Camila Pitanga
, .

namora musIco

A atriz Camila Pitanga, que terminou o

casamento com Claudio Amaral Peixoto
há quatromeses, estaria namorando o

músico Lucas Santanna. O cantor, que
também é compositor e está na safra
das revelações da nova MPB, conheceu a

'

global no ano passado. Em 2011, Camila

gravou uma música dele para o novo

disco do projeto 3naMassa.

Mando Reis não
acredita em Deus
O cantor Nando Reis não acredita em Deus.

"Eu sou músico e meu irmão não ouve. E

ele vai aos meus shows. Eu não acredito em

Deus. Eu não peço a Deus", contou o ex-Titã

que já teve vontade de ser padre. "Gosto
de ouvir padre falar e tudo mais. Já tive
vontade de ser padre quando era pequeno",
disse. Nando Reis tem dois irmãos que
tiveram meningite.

ii ARlES 11 LIBRA

Ótimo dia para cuidar dos interesses de trabalho, mas é bom Certas responsabilidades ou problemas familiares podem afetar

ficar de olho na saúde. Há um nítido desejo de se destacar o astral. Cuidado para não provocar o ciúme de quem ama.

socialmente. Não provoque o ciúme da pessoa amada. Controle o lado aventureiro. Reflita sobre os problemas.

t;J
TOURO

•
ESCORPIÃO

O astral requer um pouco de atenção com relação à saúde, já que A tarde será ideal para fazer acordos e estimular. as relações de

a energia vital estará em baixa É tempo de intensificar os contatos amizade. Abrir-se ao diálogo será a melhor opção para chegar a

com a pessoa amada. Abra espaço para a diversão. um acordo com o par. Cuidado com fofocas.

II
GÊMEOS

•
SAGITÁRIO

Bom dia para refletir sobre os últimos acontecimentos. Embora seja um feriado, você não deve perder a chance de

Relações desgastadas correm o risco de se romper neste dia. cuidar dos seus interesses. No amor" é hora de separar o que
Encare os problemas com maturidade. quer do que não quer mais. Concentre-se nas necessidades.

I

CÂNCER CAPRICÓRNIO

fi Algumas responsabilidades familiares podem se transformar em • Não convém se preocupar demais com deveres e obrigações.
um fardo. O diálogo será o maior trunfo, devendo intensificar os Viagem ou encontro com pessoa que andava distante pode
contatos com a pessoa amada. Não apresse o ritmo das coisas. marcar a vida sentimental. Exercite a solidariedade.

LEÃO AQUÁRIO

111 Pode surgir a chance de ganhar um dinheiro €xtra neste dia. II A necessidade de silêncio e reflexão estará em alta. Defenda a

A vida amorosa anda reprimida, daí a tendência a sacrificar os privacidade na área afetiva e tenha cuidado com o excesso de

desejos. Organize melhor a agenda. carência. Cuide mais da vida espiritual.

VIRGEM PEIXES

O dia pede um pouco mais de alegria e diversão. No entanto, Você se perceberá mais sensível às necessidades alheias e se

cuidado para não exagerar nos gastos. Uma conquista amorosa ocupará em satisfazer às expectativas. É tempo de reavivar a

conta com a ajuda das estrelas. Saia da rotina.
'

vida amorosa. Selecione melhor as amizades.
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MARCELE GOUCHE

PERSONAGEM DO VALE

FOTOS PARA DAR E VENDER
f'

Ivanir Vasel fotografou mais de dois
mil casamentos só nos últimos 16 anos,

de,Sde que abriu próprio. negócio
JARAGUÁ· DO SUL
....................................... , .

KELLY ERDMANN

Ele é nome conhecido na re

gião e faz jus ao clichê 'figura
carimbada'. Tanto que, nos últi
mos 33 anos, a rotina profissio
nal de Ivanir Vasel tornou quase
impossível não encontrá-lo foto

grafando casamentos pela cida
de afora. A situação beira o au

tomático'
.

afinal, a soma de todas
as cerimônias já captadas pelas
lentes dele virou algo incontável.

Segundo o próprio, desde que
deixou de ser funcionário para
comandar a loja batizada de Foto

Vasel, há 16 anos, foram mais
dois mil matrimônios clicados.
Isso sem contar os anteriores,
quando ainda trabalhava na tra

dicional Loss, empresa mantida

por Waldemar Behling ao longo
de várias décadas no Centro de

Jaraguá do Sul.

Naquela época, as câme
ras eram analógicas e os filmes
a única alternativa. Por isso, as

imagens precisavam ser reve

ladas em salas escuras. E foi em

uma delas que Vasel começou a

carreira. Em 1975, a mãe dele, Se

rafina, decidiu levá-lo à loja para
trabalhar, pois escutou no rádio a

existência de vagas abertas. A or

dem foi fazer tudo direito para se

manter o máximo de tempo pos
sível empregado no local.

A ideia acabou sendo um acer

to incontestáveL De revelador de

filmes, Vasel passou a fotógrafo e,

depois de duas décadas como em

pregado, também virou empre
sário. Ao longo desse período de

transição, porém, histórias é que
não faltam para ser relembradas
e contadas. Elas vão desde a visão
de uma pessoa pisando no véu da
noiva e a derrubando ao chão no

meio da sessão de fotos, até um ca

samento que terminou com vários
contratados embriagados. Neste

caso, era uma festa de bodas de

prata, na qual o noivo sugeriu aos

fotógrafos uma pausa no trabalho

para degustação de vinhos. No

entanto, após a ordem, nenhuma

imagem mais pode ser captada.
"Ficamos todos bêbados", resume.

Além disso, as memórias ain
da incluem cenas difíceis de ima

ginar nos dias atuais. Quando
começou, Vasel precisava seguir
de bicicleta do bairro Rio da Luz,
onde morava, até o Centro para
trabalhar nos sábados. Não havia
ônibus nos fins de semana nes

te trajeto. Enquanto ele usava as

.

duas rodas, alguns noivos pre
feriram seguir de carroça. Não
foram poucas as vezes em que
eles chegavam à sessão de fotos

assim, guiados por cavalos.

Hoje, porém, tudo mudou. As
câmeras são digitais, o que facilitou
muito a vida dos fotógrafos. Mesmo

assim, conforme Vasel, ainda há

quem compre filmes e peça para

DEDICAÇÃO
VaseI faz fotos há

33 anos. A carreira
. começou aos 14,

quando a mãe o levou

para ser revelador de
6bnes na Foto Loss

revelá-los como antigamente. "As

pessoas mais idosas gostam do sis
tema analógico", comenta.

No mesmo compasso das

evoluções no maquinário, ele
também agregou novidades. As
sim como a mãe fez, Vasel tam

bém levou a filha, ainda garota,
para aprender a arte da fotogra
fia na Foto Loss. A atitude, nova

mente, teve bons efeitos. Desde

então, pai e herdeira dividem 'as
mesmas funções profissionais.
Ela, Elaine, permanece na carrei
ra e dá andamento ao negócio.

Mas, apesar da parceria, Vasel
ainda não pensa em parar. Quem
sabe, daqui a algum tempo, ele
decida apenas fotografar os ca

samentos, nos fins de semana.

Por enquanto, prefere continuar
também nas atividades da loja.
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CORSA HATCH MAXX1.4
ICONO.FLEX (CONAG R1C) 2ô12

,_3DA9D A v::�
'NfRADADE

'15.9904-
'\
\

ACILELT1.44PORTA
ECONO.FLEX (CONfiO R9Ul..2

. COM PRIÇO PROMOCIONAt.,

,,(,;.�

ASTRA HATeH ADVANTAGEI"
FLEXPOWER "(CONRG RlE) 20U

•
.

R144.79fJ A fI/$'A oIJ

6o�bER$3:S6
COM TÁX.A' 11,99lJlô AI

CLASSIC LS 1.0
FLEXPOWER (CONFIG RSA) 2011}2012

• Alarme sonoro de (ar(Jis ligadôs
.. Ptlrq-choques na cal' do vefc1:IIo
• Desembofador do fJidro traseiro

f!�\\lt!ceA
�3.99DÀ VISTA ou

ENTRADA DE

RS�2.99D +
60XDeR$27S
�OMTAX4,o,99%A.U

� Novo Volante • Pare":.eh "

• Alarme sonoro fie 'hj"""l' fq(.les na cor do veJculo
, w, ...IS IgodoS'

ENTRAÍJADE

R!7.990+
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I•• '

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

TOYOTA COROLA XE11.8
COMPLETO ATJCOURO

R$40,900,00

<

Taxas compartilhadas com o mercado

-,

VW/SAVEIRO 2.02001
DH/PPNV R$19.490,00

MEGANE EXP 1.6
COMPLETO/ABS/COURO

R$31 �490,00

Carros com procedência

{;M/PRISMA 1.4 MAX 2007
COMPLETO/PP R$27.490,00

GMIZAFIRA ElEGANCE 2.0
2007 COMPlETAlGNVrABS
AIB/DUPlO R$39.100,OO

Transparência no negociação

GM/MERIVA MAX 1.8 2007
COMPLETNU.BONO

R$31.990,00

Nós garantimos o preço

VEíCULOS
100 MESES

R$ 70.585,00 x 918,68
R$ 78.640,00 x 1.023,52
04 cont�mplações mensais

03 contemplações mensais

Punto Elx 1.4

�80�,OO

2010 - Cinza - Flex - Ar-condícionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Líga
leve, Faróis de Neblina, Computador de Bordo, Cd Player.

207 Passion XR-S 1.4

'.800,00
2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,
Travas e Retrovisores Elétricos, Oesembaçador Traseiro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player.

207 Hatch XR-S 1.4

mm500,OO
- 2009 - Prata - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros,

. Travas e Retrovisores Elétricos, Desembaçador Iraseíro, Rodas de

Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd P!ayeí.

2010 - Branco - Flex - Direção Hidráulica, Travas Elétricas, Alarme,
Limpador e DesembaçadorTraseiro, Ar-quente.

64 MESES,

R$ 14.996,00 X 288,99
R$ 19.668,00 X 385,33
R$ 24.550,00 X 473,10
R$ 29.990,00 X 577,94
05 contemplações mensais

Gl
2
s ,I �

R$ 125.320,00 X 1.027,62
R$ '140.847,00 X '1.'154,95
R$ '159.700,00 X 1.309,54
R$ '169.681,00 X 1.39'1,38
R$ '185.210,00 X 1.518,72
R$ 206.280,00 X '1.691,50
R$ 221.805,00 X 1.8'18,80
R$ 277.257,00 X 2.273,51

.'"

il
2
��
:?>

� 03 CONTEMPLAÇÕES MENSAIS
�

�. GRUPO EM ANDAMENTO

tu.') n (I

s

f
"

Corsa Hatch Maxx 1.4 !

2 .800,00 I
j

Fiesta Hatch 1.0

.500,00
2008 - Branco - Flex -limpadore DesembaçadorTraseiro.

Montana Conquest 1.4

26�800,OO
2008 - Branca - Flex - Protetor de Caçamba.

Palio Weekend
Adventure Locker 1.8

�900,OO
2010 - Preto - Flex - Ar-condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas
e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, Faróis de Neblina, Cd Player Mp3, Computador de Bordo,
locker.
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3372.0048
3370.8622

Aberta de Segunda a Sexta-feira
das 8h30 às 12h.

E das 13h30 às 18h30.
Sábado até as 12h.

,

VEIC:ULOS
JARAGUÁ DO SUL I CENTRO

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
www.hpjs.com.br
hpcars@yahoo.com.br

STRADA ADV TRYON 1.8 MPI
FlEX 8V CE 2005 R$26.800,00 STllO 1.8 CONNECT FlEX 8V

5P 2006 R$31.800,00

S10 PICK-UP STD 2.8 4X4
CD T8 IN1DlES. 2004

R$51.800,00

VOlKSWAGEN SAVEIRO
1.8MI GERACAO III 2P 2001

R$21.800,00 VECTRA ELITE 2.4 MPFI16V
FlEX AUT 2009 R$49.800,00

XSARA PICASSO EXCLUSIVE
2.0 16V 4P 2003 R$24.800,00
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Rua Bernardo Dorúbusch -143
Fone: 3054.1011- 3054.1012-

. 9669.2118

Atendimento:
Segunda à Sexta Ib às 19b

Sábado das 9h às 11h
speedvcmullimarcas@gmail.com

.

!

Nova loia com os
.

,

melhores preços e
,

. melhores marcas!,.' �"
�

, Promoção!.Translerência + Tanque cheio + 1° parcela!*

evisa 0, aranlia" e' an r-
·Prlmeira parcela de a�é 500 reais ** 3 meses pa�a motor e câmbio e 9 meses somente de óleo.
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3372.1070 13370.4714 9125·200B
Plantão de Vendas

Rlla Walter Marquardt, n° 1850
Bairro Barra do Rio Molb . Jaraguá do S f.

�

307 Sedan - Preto -

2009 • Completo +

Teto· Top de
Linha

Veiculo de
particular) - 2007 - SUPER
OFERTA R$ 18.990,00 OU 60X
R$ 599,00 S/ENT.

Tuaon GL 2�O -

16V - Automófic:o - 2007 -

Completo
Partner 1.6

OH - AQ - 20083072.0
Presence • PK

Automótico
2010·

Completo +

Teto +

Couro
Top de Linha

Stroda Adventure
, Locker 1.8 Aex '

Completa +
---

Teto

Fox - 2009 - Alarme
- AC - AQ • DT - OH
LT - TE - VE

"'...<:
'"

Saveiro 1.6 Super Surf -

k.:Flex - 2005 - OH - VE4,_.
- TE - AL - Rl- ��-..JJ

FN -

Susp.
Legoliz
ado

Voyogel.6
Confortiline

2010· Completo
Cinzo

w w wv o u to n e i v c o m . r - vendas@autonei.com.br

GOL 1.0 2003 SEM
ENTRADA 60 x 498,00

kA Gl 2009 COM OPCS
OFERTA 19.900,00

KA Gl 1.0 2005 COM OPCS
SEM ENTRADA 60 x 517,00

FIESTA SEDAN 1.6 2007
AR + DH

Ford Fiesta Hatch 1.0 03
SEM ENTRADA 60 x 528,00

GOL 1.0 2010 BASICO SEM UNO 2004 SEM ENTRADA
ENTRADA 60 x 749,00 60 x.522,OO
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EMPREGOS

, .'

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 297 - Centro -. Jaraguá do Sul- se - Fone: (47)3275-1364
" '"

VENDE-SE INDUSTRIA
DE CONFECÇÃO

montada em atividade na cidade
de Jaraguá do Sul a 5 anos

atuando no segmento de Moda
Feminina com ótimo faturamento
e rentabilidade. Motivo: Particular

Tr: (47) 8457�8549

PROCURA·SE

• ÁGUA FÁCIL Distribuidora de água
atendeu nos finais de semana á noite
e feriados, melhores marcas, Tele

entrega 3371-5239 ou 9914-9651,

• PESSOA QUE POSSA TRABALHAR'
Procura-se de meia idade entre 40 e

60 anos, para cuidar de idosa, para
morar ou pernoitar em Schroeder Tr:

8446-5139 ou 3373-5710

VENDE-SE• TRABALHO com Arte e Pintura
interessados entrar em contato com

Cesar Tr: 9614-2588

• PRESTA-SE Serviços para podar
árvores. Tr:.9158-0019.

• MOTOR E CAIXA Vende-e de Maverik V8. Tr: 9241-3121.

• TV Vende-se "29" polegadas tela plana, R$ 400,00. Tr:
9922-8011 com André.

c'
• ESCAPE ESPORTIVO Vende-se para moto CB 500,

ponteira trioval TRS em alumínio polido da COYOTE Por

R$450,00. O escape ESTÁ EM ESTADO DE NOVO, com

pouco uso. Tr: 3371-3095 com Altair

• TELHAS ROMANAS Vende-se 1.500 telhas R$ 300,00. Tr:
8802-7565.

• FRESADORA (FERRAMENTEIRA) KLARC Vende-se ano

fabricação 2003 maquina funcionando perfeitamente
com digital 2 eixos, avanço automático 2 eixos. Além dos
acessórios originais acompanhara morsa e ferramentas,
R$ 13.000.00 aceito propostas como carro e outros Tr:

(9993-7632)(3276-1234)(3370-9308) com Adilson.

• PRENSA EXCÊNTRICA Vende-se capacidade 10 Toneladas
funcionando em ótimo estado de conservação, R$
8.000.00 aceito propostas com carro e outros. Tr: (9993-
7632) (3276-1234) (3370-9308) com Adilson.

• FILHOTES DE PEQUINÊS Vende-se filhotes 3 machos e a

fêmea. Valor a combinar Tr: 3376-1081 com Gilson.

• PRESTA-SE Serviços de lavação a jato
de pressão, lava-se calçadas, muros,
telhados etc. Tr: 3273-0875 com

Luiz.

• TRABALHO Como representante
de produtos para supermercados,
mercado, mercearias. Tr: 9112- 3947.

• PROCURA-SE Senhora para cuidar de

idosa ernJaraguá do Sul (bairro Três
Rios do Norte). Preferencial que possa

pernoitar. Tr: 99318498.

• PROCURO EMPREGO - Motorista de

caminhão. Com experiência de 2 anos

com caminhão Truck. Tr: 84739240

• PRECISA-SE Corretor de imóveis com

experiência que tenha carro e Creci. Tr:

47-3055-2244 ou 47-9144-4Q40
• PRECISA-SE Doméstica para serviços

gerais e que saiba cozinhar para

Jaraguá do Sul e outra para São Paulo.
Tr: 3372-1490 ou 9125-7363 com

Darci.

• SCHIH TZU Vende-se filhotes machos e fêmeas

R$500,00. Tr: 3372-3655 ou 9946-5080.

• FILHOTE ROTTWEILER Vende-se fêmea 3 meses,
c=vacinas em dia, desverminada, valor a combinar. Tr:

3375-2006 ou 9146-4864
• ADVOCACIA 24 HORAS Presta-se

serviços na área criminal, civil, famflia,
divórcio, inventário e previdenciário.
Dr. Rogério Campos Ribeiro. Tr: 9958-
3406.

• OVELHA Vende-se raça Santa Inês. Tr: 3370-4924 com

Luciana.

• TV Vende-se 2 tvs "21" polegadas Philips com controle,
valor a combinar. Tr: 3371-4853.

• TELEFONE FAX Vende-se valor a combinar. Tr: 3370-4924.

• PURIFICADOR DE ÁGUA Vende-se purificador de água
marca "LATINA" eletrônica, R$150,00. Tr: 3276-0340.

• COMPUTADOR Vende-se completo multimídia R$400,00.
Tr: 3370-4924.

• PRESTA-SE Serviços de caldeiraria e

soldagem Mig e Tig. Tr: 9936-8043 ou

9176-2864 após as 18h com Carlos.

• CUIDO DE CRIANÇAS Com idade de 4

a 9 anos. Tr: 3370-5123 com Andrea.
",,' ..
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• CARROCINHA RURAL Vende-se com para uso em jardim
e chácara, 4 rodas para transportes rurais, valor a

combinar. Tr: 3370-1064,

• ÉGUA Vende-se valor a combinar. Tr: 3055-8262.

• BABA ELETRÔNICA Vende-se R$ 60,00. Tr: 3273-5674.

DIVERSOS

VENDE-SE

• MÁQUINA INDUSTRIAL Vende-se de tricô coppo 7
e Máquina Industrial de tricô 10, com 1,00 metro
- acessórios e revisadas. Valor a combinar.Tr: (41)

.

99734448 com Deise

• TECLADO Vende-se para iniciante marca CASSIO

CTK, R$200,00. Tr: 9946-3491.

• COMPUTADOR Vende-se tela "15" LCD, HD

80, Windows XP, completo com impressora R$
700,00. Tr: 3276-1410.

• ULTRA DERME Vende-se R$ 700,00. Tr: 8826-
2565

• CORRENTE RUSSA STETIC L1NE Vende-se com 10
canais. Tr: 8826-2565

• ULTRA SOM HTM SONIC COMPACT 3 NHD Vende
se R$ 700,00. Tr: 8826-2565.

• CADEIRA' MASSAGEADORA E MACA Vende-se
cadeira com aquecimento e 8 programas R$
1.200,00, maca branca R$ 150,00. Tr: 8826-
2565.

• PAR DE PNEUS TOYO Vende-se 235/70/16 para
caminhonete. de R$ 608,00 cada nas lojas da

região por R$ 450,00 cada Tr: 9233-8008 ou

9600-1138.

• GAIOLA ESPECIAL PARA APTO (própria pássaros
médio e grande porte) com 1,05 larg x 0,80 alt.
Estilo grade, e/rodinha. aço inox parte inferior.

R$ 250,00. Tr: 9973-9503 ou 3370-1016 com

Cristiano

• TAMPÃO Vende-se pia inox R$100,00. Tr: Lurdes

3371-8489, Jeferson-9166-4620.

• AQUECEDOR vende-se, Britania AB 1800 óleo R$
165,00. Tr: 47-99755383 com Silvia.

• LEVANTAMENTO DE VIDROS FRONTAIS Vende-se

(NÃO é a máquina) para qualquer carro. Valor: R$
50,00 (sem instalação) Tr: 9973-9503 ou 3370-
1016 com Cristiano

• TV Vende-se "21" polegadas com controle remoto,
R$150,00Tr: 3275-1530. "

• RECK Vende-se para automóvel original da Parati,
R$ 100,00. Tr: 9216-4236 ou 3273-1619 com

Bruno.

• RADIO-PX VOYAGER VR9000 Vende-se novo (na
caixa), R$ 650,00. Tr: 9926-1717 com Marcos

• VENDE-SE 4 mesas 2 mx 80 cm, 2 cavaletes e 2
bancos em canela R$400,00 cada, Tr: 3371-4377
ou 9128-1885

• MESA MÁRMORE Vende-se,R$ 100,00 cada. Tr:

3371-4377 ou 9128-1885.

3273-2347 I 8853·9716

n� Gonf�rir a super,
ata Jéssica Santos que

vem de São Paulo para
encantar a sua noitet

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: Das 19h às 04h.
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

VENDE-SE

• VENDE-SE 6 cadeiras boas e 4 banquetas em

canela R$ 50,00 cada. Tr: 3371-4377 ou 9128-
1885.

• MESA Vende-se 1,25 x 80, em ótimo estado R$
200,00 em canela. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885

• PORTA CANELA Vende-se portas R$ 140,00,
R$120,00 e R$100,00. Caxilho jogo (3) R$ 35,00.
Vista de 2 e 1,5 metros corrido. Tr: 3371-4377 ou

9128-1885.

• CAMA DE CASAL Vende-se R$ 220,00 e R$120,00,
verniz em canela. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• JANELAS Vende-se janelas de correr 160 x 100 m,
R$160,00. Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• CAIXA DE ÁGUA Vende-se caixa 10.000 litros, R$
1.200,00. Tr: 3276-05'11 ou 3276-0712.

• APARELHAGEM DE SOM Vende-se próprio para tocar

em lanchonete, 4 caixas, amplificador e teclado com

disquete. R$ 4.600,00. Tr: 3372-1448

• CADEIRAS, BANQUETAS E MESAS Vende-se tudo
madeira nobre em canela (vejam os produtos sem

compromisso) Tr: 3371-4377 ou 9128-1885.

• MACA DOBRÁVEL Vende-se com 06 meses de uso,
cor branca e estrutura para 400 kg, R$ 550,00, Tr:
9919-2412 com Vivian.

• JOGO DE RODAS Vende-se esportivas do Punto

Atractive ARO "15", pneus novos, rodas originais
FIAT. R$ 1.600,00. Tr: 9922.0868 com Jéferson.

• CARROCERIA GRANELEIRA Vende-se para caminhão,
parte superior 8 metros R$1.000,00. Tr: 8817-0595.

• EXPOSITOR Vende-se para Verdura com 12 divisórias.
R$700,00. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se (2) com 4 tampas
R$ 600,00cada. Tr: 9112-3947.

• FREEZER HORIZONTAL Vende-se com 2 tampas
R$550,00. Tr: 9112-3947.

• ILHA DE CONGELADOS Vende-se comprimento de

1,80 m R$ 2.950,00. Tr: 9112-3947.

., ULTRASSOM 3 MHZ Vende-se para área de estética
R$ 650,00 tr: 9919-2412 com Vivian

• CARRINHO AUXILIAR Vende-se com 03 andares R$
90,00. tr: 9919-2412 com Vivian

• FILHOTES YORKSHYRE Vende-se R$500,00. Tr:

3370-2715 ou 8831-5255.

• ACORDEON HOHNER IMPORTADO DA ALEMANHA
Vende-se com 80 baixos. Semi novo, cor: Preto e

Branco. Contato: 47 3274 8023 ou 32748351.

• CRISTALEIRA Vende-se antiga, ano 1916. Tr: 9241-
3121.
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LOCAÇAO DE
IMPRESSORAS
E COPIADORAS
HP Office Jet 8500
Impressão em PB e COR,
scanner e fax, com franquia
de 2000 páginas, no valor.
de R$ 100,00 mensal.

NÉKICONFECÇÕES
Seleciona:

- COORDENADORES(AS) DE VENDAS
Requisitos:
Experiência na área de vendas;
FaciHdade de relacionamento interpessoal;
Carteira nacional de habilitação categoria AB;
Disponibilidade para viagens;
Conhecimento em informática.

OS INTERESSADOS PODERÃO ENVIAR CURRICULUM PARA
rh@nekiconfeccoes.com.br

OU ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE
(47) 3374-1135, FALAR COM MAVRE.

QUARTA.FEIR.A, 7 DE SETEMBRO DE 2011 I NEGÓCIOS I 7

RES. FELICITÁ 100% Novo!! Chaves entregues dia 28.03. Á
150mts posto Marcola.

Suíte + 2 dorm e demais dependência, 2 sacadas 1 com chur

rasqueira, 1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrôni
co. Totalizando 110.06m2. R$190.000,00 Estudo propostas.

Suíte + 1 dorm e demais dependências, 2 sacada com churrasqueira,
1 garagem, Hall de entrada, elevador, portão eletrônico. Totalizando

99,62 m2. De R$175.000,00. Estudo propostas.

- Contato: fones: 9662 0985 ou 3370 6042.

-
senac

SENAC / SC EM PARCERIA
COM ROSETTA STONE - EUA
NOS CURSOS DE IDIOMAS

o programa de idiomas referência mundial, Rosetta Stone™ em

parceria com o Senac, chega a Santa Catarina!

Mais de 20 idiomasl

Alemão Grego Japonês
Arabe Hebraico Persa (Farsi)
Chinês (Mandarim) Híndí Polonês
Coreano Holandês Coreano

Espanhol (América Latina) Inglês (Americano) Russo

Espanhol (Espanha) Inglês (Britânico) Sueco

Filipino (Tagalo) Irlandês Turco
Francês Italiano Vietnamita

Rosetta COURse™

TOTALe

Rosetta STUDIO™ Rosetta WORLd™

Aprenda com o software da Rosetta Desen\lolvaa confiança em seu novo Divirta·se na comunidade onlina da
Stone, completo com I.ecno!oga exclusilll!. idioma atraI/és de sessões de 50 minutos Rosetta Stone e interaja através de .iog.os
de sequenciamentc inteligente e ministradas porunores nanvos para e atividades com outros alunos e fa'antes
reconhecimento de voz para atender as pratícar a convefsação e a compreensão nativos.
SL1as necessidades. orai,
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PEUGeaT HOGGAR 11/12
TAXA DE

3 ANOS DE GARANTIA (MOTOR E CÂMBIO)

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau} 414

Itajaí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

Imagens meramente ilustrativos. ZEROWEEK é uma promoção dos Concessionários Strasbourg e tem validade até 12 de Setembro ou enquanto durarem os estoques. Peugeot 207 HB XR 1 AL Flex, 3 portos, ar, direção, vidros e travos
elétricos, pintura sólido, ano/modelo 11/12, com .AR CONDICIONADO E AIRBAG DUPLO GRÁTIS (somente para esta versão), preço público sugerido para vendo à visto o partir de R$ 33. 490,00 com frete, incluso e 2 unidades em estoque.
Peugeot 207 Passion XR 1 AL Flex, 4 portos, ar, direção, vidros e travos elétricos, pintura sólido, ano/modelo 11/12, preço público sugerido para vendo à visto o partir de R$ 3.8A90,00 com frete incluso e 2 unidades em estoque. Peugeot 307
HB Presence 1.6L Flex ano/modelo 10/11, ar, direção, vidros e trovas elétricos, freiosABS e airbag duplo, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro vendo à visto o partir de R$ 46.212,00 com 2 unidades no estoque. HoggarX-Line
1 AL Flex ano/modelo 10/11, pintura sólido, frete incluso, com taxo 0,99% de juros a.m.( 40% de entrado) e com 1 unidade em estoque. A Gorontio de 3 anos para o Peugeot Hoggar, sendo o primeiro ano referente
à qcrontio legal/contratual e o segundo e terceiro anos referentes à qorontio do motor e cômbio. Linho 408 com taxo 0% de juros a.m. (55% de entrado e solde em até 18 meses sem juros). Peugeot 408 Allure
mecônico, completo +freios ABS e airbag duplo, ano/modelo 11/11, frete incluso, pintura sólido, versões o partir de R$ 59 500,00 e 2 unidodes em estoque. Peugeot Pélrtner com preço de Noto Fiscal de Fábrica.
Não cumulativo poro outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte o Rede de Concessionários Strasbourg, ligue poro 0800-7032424 ou acesse: www.peugeotcom.br.
Ouvidoria do Banco Peugeot ligue paro 0800-7719090 e SAC - Serviço de Atendirnento 00 Cliente - do Banco Peugeot 0800-7715575. Acesso às pessoas com deficiência auditivo ou de falo: 0800 7711772.

PEUCEOT
MOTION & EMOTION

Neste sábado das 9h às 13h,
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"Sou gra.to pela
oportunidade de

poder atuar na área
comercial, pois me

proporcionou
crescimento pessoal
e profissional nestes

25 anos de WEG."I
Roberto Carlos Buzzarello

25 anos de WEG

Jaraguá do Sul - se
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SCHROEDERFEST

Programação tem

atrações variadas
Festa de integração tem feira de

empresas, shows e gastronomia
SCHROEDER

PEDRO LEAL

Com uma estrutura de 7.000
m-, no Parque de Eventos jun

to ao Ginásio de Esportes Alfredo
Pasold, a Schroederfest é a atração
da semana e especialmente deste
feriado para osrnoradores de Schro
eder e do restante da região. Segun
do o presidente daAcias (Associação
Empresarial de Schroeder), Leandro
Bauer, o espaço foi montado de ma

neira a evitar transtornos com a

chuva. "A maior parte da área da
festa está coberta, e pensamos a

estrutura de modo a evitar ao má
ximo a chuva", declara.

O evento foi preparado em três
áreas - a Expo-Schroeder, a área de
Gastronomia, e a Arena de Shows.
Com uma área total de 1.400 m2
- 800m2 em área coberta, a Expo-

MPIlAEL ROCHA LOPES,
ADVOGADO E PROFESSOR

Oque você faria? Voltaria no

tempo para tentar fazer ou

desfazer alguma coisa que ficou
mal explicada ou incompleta?
Voltaria para tentar fazer um fu
turo diferente remediando algu
ma coisa dos tempos idos? Ten
taria voltar com o conhecimento
adquirido com anos de vida, com

a experiência que somente se

tem com os erros praticados e

frustrações sofridas para se dar
bem em uma espécie de nova

vida a ser vivida novamente?
A tentação é grande, reconhe

ço. E quanto maior a tentação,
maior deve ser a reflexão.

Todas essas perguntas me vie
ram à cabeça depois de assistir
ao filme' nacional "O homem do
futuro", com Wagner Moura e Alli
ne Moraes nos ,papéis principais.
Um filme muito bom em vários

aspectos. Bela atuação do elenco

principal, história interessante e

bem construída, com suas idas e

vindas, efeitos especiais que não
deixam nada a desejar se compa
rados a alguns enlatados anierica-

Schroeder conta com 55 estandes,
de cerca de 30 expositores. "Mais
de 80% dos expositores são as

sociados da Acias. Esperávamos
mais gente de fora, mas nosso ob

jetivo era conquistar o empresário
local", explica Bauer. Ele diz que
a maioria dos estandes na feira é
voltada para divulgação e busca de
contatos por indústrias e empre
sas de serviços.

A área de gastronomia está
sendo mantida por 17 APPs do

município, com ajuda da Secre
taria da Educação. Com cerca

de 3.000 m-, o maior atrativo é o

restaurante da Arweg, cobrando
R$ 16,50 por refeição. Além disso,
voluntários das APPs estão cui
dando de salgados e bebidas, e

dos brinquedos infantis.
Já na Arena de Shows, com

1.400 m-, as atrações incluem um

nos e uma trilha sonora espetacu
lar para quem nasceu na década
de 1970 e não gosta desse pagode
cansativo ou desse sertanejo sem

qualquer criatividade ou beleza de

hoje em dia. Conta a trajetória de
um cientista frustrado com seus

últimos 20 anos de vida justamen
te porque perdeu a mulher de sua

vida no dia em que a encontrou.

Mas o que fazer com a possibi
lidade' de voltar no tempo e mudar
aquilo que queríamos diferente? Já
pensou nisso? Uma espécie de má

quina do tempo em suas mãos? O

que hoje em teoria é possível, talvez
o seja na prática algum dia em um

futuro não muito distante. Ou mes

mo muito distante. Só que nada, ne

nhum tempo, nenhuma data será
mais "muito distante", pois as idas e

vindas serão questão de segundos.
Já pensou no que você iria

mudar?
Vamos convencer Pôncio Pi

latos a não lavar suas mãos, tirar
Jesus Cristo da cruz, apagar a fo

gueira de Joana D'Arc, sumir com

Hitler, Osama, George W Bush,

show gospel nesta quinta-feira
à noite, organizado pelas igrejas
do município, e o show da dupla
Hugo&Tiago na noite de sexta - fei
ra - os ingressos podem ser adqui
ridos na própria Arena de Shows,
ou pelo site http://www.rninhaen
trada.com.br/, e custam a partir de
R$16,00 (pista) ouR$ 25,00 (Vip).

Conlira as atrações e

programação de hoje
• 9h - Ato cívico
• 10h - continuação da Expo Schroeder
• 14h às 17h30 - Banda Atacama e Iears Stone -

Arena de Shows
• 19h - Encerramento da Expo Schroeder

ff
'
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" J!:,Dia 8/9 - qirlnta-feira.
• 18h - Continuação da Expo Schroeder
• 19h � Show Gosp,el- Arena de Shows

, 22h - En6erratnénto das 'atiridades d� "dia'

Dia 9/9 - sexta-feira
"�e �8h -:- coníinua),ãi9 �a Expo Schroede�/
• 19h - Noite Cultural- Arena 'de Shows'
• 22h - Encerramento da Expo Schroeder / Show com

Dimas Alan&Banda - Arena de Shows
·Ih - Show Nacional Hugo&Tiagb - i\íena de Shows
• 3h - Encerramento das atividades do dia

Entradana Schro�d�rfest - R$ 2,0�
ÁREA DE GASTRONOMIA
• Restaurante da Arweg - R$ 16,50

.

»s ji. Barracas de salgados, doces e lanches=
,

.

preços não divulgados
• Refri R$ 2,50
• Cerveja R$ 3,00 , ..

• Brinquedos para crianças - R$2,00 iH

Mas, e agora? Já pensou
em quem vai escolher quem
vai ter o direito de mudar?
Quem vai poder decidir o

que mudar no passado?

os ditadores militares brasileiros,
os padres pedófilos, os, artilheiros

que perderam gols importantes e

os beberrões que saem dirigindo.
Vamos levar para o passado os re

médios do futuro e curar as doen

ças até então incuráveis.
Vamos catequizar todas as

pessoas que pensam diferen
te do nosso pensamento já en

quanto forem crianças, para não
corrermos nenhum risco. Vamos
trancafiar as crianças que serão
bandidas no futuro. Vamos ga
nhar nos jogos de loteria com os

números que serão sorteados,
vamos enriquecer e vamos aju
dar quem quisermos ajudar.

Mas, e agora? Já pensou em

quem vai escolher quem vai ter o

direito de mudar? Quem vai poder '

decidir o que mudar no passado?
A vida é o que é. Ou melhor,

a vida é o que foi, o que está sen

do e o que será. O que passou,
passou. O que virá, aí sim, algu
ma coisa dá para tentar melho
rar. Por isso, como dito algumas
semanas atrás, não podemos

perder a vontade de nos indig
narmos, não podemos silenciar
com as COIsas que pensamos es

tar erradas e não podemos deixar
silenciar quem pensa diferente
de nós. A cada dia uma luta, e em

alguns dias algumas vitórias.
Em tempo: semana passada

falei dos vereadores que gazea
ram a sessão da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul. Dei
nome aos que saíram adiantados
e aos que trabalharam até o final.
E esqueci o nome do vereador
Jean Leuchpreut, um dos que
cumpriu a obrigação até o fim.,

PONTO DE VISTA
iJI'\

S p
ROS

SS
PASSADO?

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 05/9 Valdemar
Lennert, com idade de 40 anos,
o sepultamento foi realizado dia

06/9 às 10h saindo o féretro da

Capela Santo Estevão na Estrada

Garibaldi, seguindo após para o

cemitério de Santo Estevão.

'. Faleceu no dia 05/9 Carlos
Alberto Guilherme Shonke, com

idade de' 92 anos, o sepultamento
foi realizado dia 06/9 às 16h
saindo o féretro da Igreja Adventista
da Vila Rau, seguindo após para o

cemitério da Vila Rau.

• Faleceu no dia 06/9 Verginia
Carneiro Rodrigues, com idade de 64

anos, o sepultamento será realizado

hoje às 09h saindo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério da
Vila Lenzi.

,

NOTA DE AGRADECIMENTO.

." .

A família enlutada de

Deolinda Maria de Borba
com idade de 89 anos, falecida no último dia 01/09/11,
agradece a toda equipe médica, em especial ao Dr.

Rangel, do Hospital São José, familiares e amigos, que
enviaram flores e coroas, e que a acompanharam até
sua última morada.
A FAMíLIA ENLUTADA

III I) 1:,11::1 [.:11.: I '
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TRISTEZA

"Ninguém cria um filho para
morrer, nem para matar"
Crime cruel completa
quatro meses hoje e

responsáveis aguardam
pelo julgamento
JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

Sentada no sofá de casa, Cemilda de Fá
tima Kochenborger Sant'Ana, 46 anos,

folheia o álbum recheado de fotografias
antigas do filho caçula, Rafael Sant'Ana, 18
anos. As lágrimas são inevitáveis e Cemilda
tenta amenizar a dor da saudade com as

imagens do filho ainda pequeno. É como

se por alguns instantes pudesse ter o filho

por perto novamente. Dia 7 de maio deste
ano, há exatamente quatro meses, Rafael
foi morto após ser espancado e esfaqueado
em frente à boate Chope&Club, no bairro

ÁguaVerde, em Iaraguá do Sul. Todos os en

volvidos no crime- dois adolescentes e dois

rapazes de 18 anos, permanecem reclusos.
Alex Maia e Felipe Florentino aguar

dam julgamento no presídio de Iaraguá,
enquanto os menores foram sentencia
dos e vão cumprir medidas sacioeduca
tivas, podendo ficar recolhidos em CIPs
(Centros de Internação Provisória) até

completarem 21 anos.

O que mais revolta Cemilda é o motivo

pelo qual o filho foi morto, Segundo a po
lícia, Rafael teria flertado com uma garota
·no interior da boate, o que provocou a ira
de um dos agressores que também estava

interessado na mesma garota. A briga ini
ciou dentro estabelecimento e continuou
no lado de fora, após o grupo ser retirado da
boate pelos seguranças.

O caso comoveu o Brasil após a divulga
ção na internet de imagens gravadas pela
câmera de segurança externa do clube. O
vídeo mostra Rafael sendo espancado por
um grupo de jovens e cambaleando, após
receber as facadas. Questionada quanto aos

agressores do filho, Cemilda, sempre am

parada pelo marido, Valdomiro Sant'Ana,
quer que a justiça seja feita. "Eu também
sinto pelas famílias, ninguém cria um filho

para morrer, nem para matar. Mas eu quero
que a justiça seja feita e todos paguem pelo
que fizeram com meu filho", declara, sem

conter a emoção.

CemDda Sant'1Ina espera uma resposta ela �ça para amenizar a dor de ter perdido o filho

REPRODUÇÃO/MARCELE GOUCHE

Rafael era o o caçllla da fanútia e

morava na dcIade há�tempo

Álcool e imaturidade: combinação perigosa
A morte brutal de Rafael rea

cendeu o debate sobre o perigo
so consumo de álcool por jovens
e adolescentes. Logo após o cri

me, duas boates foram tempo
rariamente fechadas porque a

Delegacia Regional cobrou ga
rantias destes estabelecimentos

na Justiça quanto ao cumpri
mento da lei que proíbe a venda
de bebidas alcoólicas a menores,
Duas semanas depois, as casas

reabriram com permissão do
Tribunal de Justiça.

Antes disso, em 2010, para
tentar conter o consumo de

álcool entre adolescentes, foi

aprovada uma lei que proibiu o
consumo de álcool nos postos'
de combustíveis e restringiu o

horário de venda. Já neste ano,
uma lei municipal tornou ilegal
a ingestão de bebidas alcoólicas
em locais públicos.

Quem era Rafael Sant'Ana
Cemilda e Valdomiro são

de Foz do Iguaçú (PR). O casal
mantém uma relação de com

panheirismo há 20 anos. Ela,
separada, mãe de quatro filhos,
ele viúvo com seis crianças. "Nós
criamos nossos filhos juntos,

.

somos mães e pais de todos",
ressalta Cemilda. Rafael era o ca

çula da família de 11 irmãos e o

único filho do casal.
Em fevereiro deste ano, resol

veram vender a casa onde mo

ravam na cidade paranaense
para ficar peito dos filhos, que
vieram para Jaraguá do Sul em

busca de emprego. A violência
em Foz do Iguaçu também
foi um dos fatores que con

tribuíram para a mudança.
Todos os filhos já estavam em

Santa Catarina, apenas o ca

sal e Rafael permaneciam no

Paraná. "Tínhamos um filho
adolescente, queríamos uma

cidade menos violenta e com

mais chance de emprego e cres

cimento", lembra a mãe.
Os três foram morar na casa

onde o filho Ismael Sant'Ana, 25

anos, havia alugado para esperar

a família. Rafael arrumou em

prego logo nos primeiros dias,'
como assistente de eletricista. A

pedido do pai, deixou o empre
go e passou a trabalhar com

Valdomiro na área de piso in
dustrial. "Esse menino nunca

negou serviço. Levantava cedo,
me ajudava em tudo, era um

bom filho", elogia o pai. O caçu
la da família Sant'Ana era con

siderado pelos pais e irmãos
um menino alegre, tranquilo e

com muitos planos. No dia do
crime, entregou à mãe todo o

pagamento que havia recebido.

Queria que Cemilda o ajudasse
a economizar para pagar as par
celas da Carteira de Motorista.
Também pensava em estudar e

comprar uma moto.

A família dormia quando
foi avisada por um colega que
Rafael teria levado uma faca
da. "Corremos para o hospital,
mas vi meu filho jogado, já in
consciente, logo ele morreu.

Enterrei meu filho no Dias das
Mães", lamenta Cemilda. Rafa
el completaria 19 anos dia 31
do mesmo mês.
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ADJ deixa escapar
vitória na Arena
Com muitas oportunidades desperdiçadas
e falhas na marcação, equipe cede o empate

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

ALEXANDRE PERGER

Mais uma vitória que parecia
fácil acabou em empate.

Na noite de ontem na Arena Ia
raguá, a ADJ esteve duas vezes

na frente do placar, mas acabou .

permitindo a reação do Concór
dia e empatando em 3 a 3. O time
do oeste se defendeu boa parte
do jogo e soube aproveitar bem
os erros de marcação daADJ para
fazer os gols. Com o resultado, o

time jaraguaense agora divide a

primeira posição com o Joinville.
O jogo começou equilibrado

com boas chances para as duas

equipes. O Concórdia começou
assustando logo aos 2 minu

tos, com Hiltinho, que recebeu
e bateu por cima do gol. A ADJ

respondeu' logo em seguida
com Dian, que também chutou

para fora. Aos 5, Xoxo recebeu
boa bola, mas desperdiçou. O

primeiro gol da ADJ saiu aos 12

minutos, quando a marcação
do time do oeste se atrapalhou
e a bola sobrou para Felipe em

purrar para o gol.
O segundo tempo começou

com a ADJ no ataque e logo aos

2, Felipe roubou a bola, avan

çou e bateu. sem ângulo para fa
zer o segundo dos jaraguaenses.
A reação do Concórdia iniciou

quatro minutos depois, com

Duda, que aproveitou um vacilo
na marcação e descontou. O gol
acordou a equipe, que teve mais
uma boa chance que parou na

boa defesa de Elton. O empate
veio aos 10, com mais uma co-

chilada da marcação da ADJ,
que permitiu a roubada de bola
de Felipe e o passe para Juliano,
que deixou tudo igual. Aos 14,
Xoxo recebeu, driblou a mar

cação e chutou na trave. Em se

guida, Iédson passou para Felipe
marcar mais um e deixar a ADJ
na frente. Mas a alegria jaragua
ense durou apenas 12 segundos.
Depois de escanteio, Augusto
fechou o placar em 3 a 3.

No final do jogo, o artilhei
ro Felipe lamentou as falhas na

marcação que resultaram no em

pate. "Pecamos muito, estivemos
na frente e deixamos empatar",
comentou. Mas ainda assim saiu
feliz por ter ajudado a equipe a

conquistar um ponto. "Pra mim
foi importante, meus três gols
valeram o ponto", completou. O
treinador Renato Vieira falou das
chances perdidas: "faltou acer

tou o gol e ainda entregamos dois

gols pra eles".

MARCELE GOUCHE

GARRA Dian Luka tentando escapar da forte marcação da equipe de Concórdia

RICARDO GOMES
Melhora no q�adro
A équipe que cuida do técnico Ricardo Gomes, 46 anos,
internado há pouco mais de uma semana no Hospital
Pasteur, na zona norte do Rio, vítima de um AVE (ACidente
Vascular Encefálico) hemorrágico, divulgou novo boletim
médico ontem. O treinador manteve o quadro clínico e

neurológico considerado estável. A novidade é que uma

tomografia computadorizada apresentou "um ótimo resultado,
evidenciando a absorção completa do hematoma cerebral".

MARCELE GOUCHE

dente da equipe, Juliano Millnitz.
Em caso de vitória, o time de Co

rupá estará com um pé na classi

ficação para a próxima fase. Em

relação ao jogo, Juliano espera
que seja mais tranquilo e que "a

arbitragem não complique". No

começo da competição o time

paraense foi derrotado pelo Iara
guá Breakers, mas, para Juliano,
isso não pode ser levado em con

sideração, pois "eles podes estar

se reforçando e com uma equipe
mais forte".

Depois desse, o próximo jogo
do Buffalos será apenas no dia
22 de outubro, contra o Curitiba
Hurricanes, no campo do Semi
nário Sagrado Coração de Jesus.

Juliano espera que jogo contra Predadores

seja mais tranquilo que o último confronto

Um lançamento de quem entende de sabor para quem ama chocolate.
Acesse o site www.amoselecta.com e conheça novidades de dar água na boca.

BufIalos busca a quarta
vitória e a classificação

De olho na quarta vitória con

secutiva no Torneio Touchdown,
o Corupá Buffalos viaja hoje pela
manhã para enfrentar o Curitiba
Predadores, em Colombo, cidade

próxima à capital paranaense.
A partida está marcada para às
14h. Para a viagem, a diretoria da

equipe conseguiu o patrocínio
de uma empresa de turismo. Já a

torcida, composta por familiares
dos jogadores, vão para Curitiba
com recursos próprios.

A boa fase credenciou o Bu
ffalos a jogar em Curitiba como

fayorito a conquistar a vitória.
"Pela primeira vez nesse campe
onato, vamos para a partida com

a responsabilidade", diz o presi-

'-,,�
'"rêmc

CHEGARAM AS COBERTURAS SABOR CHOCOLATE SELECTA®.
MAIS UMA NOVIDADE NO GRÁFICO DA DUA RODAS.

Duas
Rodas

II I

Sabor em tudo que faz
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Henrique Porto

Juventus
henriqueporto@yahoo.com.br

A campanha o Iuuentus desde seu ressurgimento, na década de
.11.90. Confesso que poucas vezes vi o time dominar com tanta
autoridade um adversário como na partida contra o Atlético de
Ibirama. Os mais antigos podem comprovar o que digo. Ficofeliz ao

ver o tricolor novamente no caminho certo, principalmentefora de
campo. Já comprei brigas e até inimigosfiz por causa deste clube.
E não me arrependo. Se vamos subir ou não, isso é outra história.
Apesar dos resultados, ainda noto a necessidade de algumas peças.

Primeirona
Aos gritos de 110 campeão voltou", o Vitória bateu o Flamengo na

tarde de sábado e entrou no G4. O rubro negro fracassou nos dois
últimos clássicos. Como consolo, recebe João Pessoa eVitória em

casa no returno. O Botafogo cometeu o 'crime' da rodada ao vencer

o JJ Bordados, que precisa acordar na competição antes que seja .

tarde. O mesmo vale para a Néki, que chegou até a liderar. Já o Cruz
de Malta, que diziam estar em crise, fechou o turno em segundo.

J-araguá
Na manhã de domingo
rolou mais um amistoso
do Sport Club Jaraguá.
Como sou fã do trabalho do
técnico Biro, fui lá prestigiar.

.

Notei que Fábio Pará será a

grande arma do Leão do
Vale. Um verdadeiro 'coringa'.
Hora joga de lateral, hora de
meia, depois de volante e

se der faz até gol, como fez
contra Piçarras.

Basquete
A equipe da Faculdade

Jangada/ O Correio do
Povo/FME garantiu vaga
no quadrangular final do

Campeonato Catarinense

infanto-juvenil feminino
(subI6) ao vencer a Abavi, por
56x36. A partida foi realizada
na noite de sexta-feira (2),
em Rio do Sul. O próximo
compromisso da equipe será
no dia 16, em Piçarras.

andebol
o handebol cadete feminino de Jaraguá do Sul foi Inuito
bem na fase regional do Campeonato Catarinense da
categoria, a sub16. Sob a tutela de �V1arcelo MiUani, as

garotas venceram COIll certa tranquilidade os quatro
jogos que realizaram, Em 2010,;;;:.l eqllipe f101 vke

campeã estadual nesta mesma categoria.

Olympya
O Olympya goleou o

Combinado da Afablu por
11 a O, em partida amistosa
realizada na tarde de sábado,
3, em Blumenau. Vice-campeã
catarinense no campo, a equipe
se prepara para disputar o

Campeonato Aberto de
Futsal de Iaraguá do Sul, onde
defende o título. O time de
meninas é patrocinado por
O Correio do Povo.

Futsal

Segundona
O Campeonato da Segunda
Divisão começou bastante

equilibrado. Nenhuma
. .

equipe conseguiu vencer por
vantagem maior que dois

gols. Destaco as boas vitórias
do atual vice-campeão
Atlético Independente sobre
o Guarany (3xl) e do Rio
Cerro - fora de casa - sobre o

atual campeão de Schroeder,
o Tupy (3x2).

Sabe-se que aADJ planeja seu retorno à Liga Futsal em

2012. Só espero que nossos dirigentes não esqueçam de
dar o devido valor ao técnico Renato Vieira e ao auxiliar
Augustinho Ferrari, que toparam carregar o piano neste
ano de ,:acas magras. É bom já irem pensando nisso, afinal
ainda estamos em setembro.

-

Juventus em busca
de mais uma vitória
Animado com' o último resultado,
elenco Tricolor luta para colocar o time
entre os quatro primeiros da tabela
J.ARAGuÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Depois de vencer o primeiro
jogo no último domingo, o Iu

ventus encara hoje o Hercílio Luz,
líder do Campeonato Catarinense
da Divisão Especial, no João Mar
catto, às 15h30. A chuva de ontem'

atrapalhou o treinamento, que
.aconteceu no salão do clube, para
não prejudicar o gramado. O Mo

leque Travesso está na 6a coloca

ção do campeonato com seis pon
tos. Em caso de mais uma vitória, o

Tricolor pode entrar no grupo dos

quatro que se classificam para as

semifinais do' turno.

A equipe que vai enfrentar o

Hercílio Luz ainda não foi defini
da pelo treinador Nino, que ain
da depende da liberação de três

jogadores do departamento mé
dico: Roberto, Nick e Paulinho.
Na manhã de hoje ainda acon

tece mais um teste para decidir

quem serão os 11 que entrarão
em campo. Sobre o adversário,
Nino fala com cautela: "é o líder
do campeonato e vem forte. Se

conseguirmos a vitória, terá ou

tro gosto e será muito importan
te para o grupo". Para o treinador,
a equipe jogará mais leve depois
de derrotar o XV de Outubro, já
que o peso de não vencer já saiu.

Além de brigar por uma das

quatro vagas das semifinais, o

Iuventus joga para quebrar o

tabu de não vencer duas parti
das seguidas desde novembro de
2009, quando foi vice-campeão
da Divisão Especial e conseguiu
o acesso à Divisão Principal. Na

oportunidade, o Tricolor conse

guiu três sequências de três vitó
rias consecutivas.

SERVIÇO:
o quê: Iuventus x Hercílio Luz

Quando: Hoje, às 15h30
Onde: Estádio João Marcatto

Quanto: R$ 15 (arquibancada), R$
30 (coberta), R$ 40 (cadeira)
*Estudantes, idosos e doadores de

sangue pagam meia, Mulheres e

crianças até 12 anos não pagam
Onde comprar: Posto Mime Matriz

MARCELE GOUCHE

Moleque Travesso quer engrenar e emplacar sequência de vitórias

Operários mantém greve nas obras do Maracanã
Uma assembleia realizada na

manhã de ontem decidiu pela ma

nutenção, por ao menos mais dois
dias, da greve dos operários que
trabalham na reforma do Maraca
nã, iniciada na última quinta-feira.
Na próxima quinta, haverá uma

.nova assembleia, mas a tendência
é a manutenção até que o Tribu
nal Regional do, Irabalho julgue.a

legalidade da greve, o que só deve
acontecer em dez dias.

Hoje é o 110 dia de parali
sação dos trabalhadores desde
agosto, quando uma primeira
greve acabou em, acordo com o

consórcio responsável pela obra,
que atendeu exigências dos tra

balhadores como o aumento do
valor ,da .cesra básica e a conces-

são de planos saúde.
A nova greve exige melhores

condições de trabalho, limpeza
e alimentação, além de um novo

aumento da cesta básica e plano
de' saúde para toda a família. Os
vários dias de paralisação podem
acabar acarretando em atraso na

obra do Maracanã, que trabalha
num cronograma apertado.
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Mulheres continuam com agressor
Pesquisa revela

perfil das vítimas da
violência doméstica
em Jaraguá do Sul

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

CAROLINA CARRADORE

Mulheres entre 31 e 35 anos;

segundo grau completo;
emprego fixo; renda média de
R$l. 062,00; moradia própria.
Esse é o perfil das vítimas de vio
lência doméstica que procuram

a Delegacia de Proteção à Mu

lher, ao Adolescente e ao Idoso
mais de duas vezes, em Iaraguã
do Sul. Os dados fazem parte de
uma pesquisa realizada por estu

dantes do curso de psicologia da

Uniasselvi/Fameg, com apoio da

equipe da Delegacia.
O trabalho de conclusão de

curso, realizado entre maio e

agosto deste ano, foi desenvol
vido pelas' acadêrnicas-Alessan
dra Rodrigues de Mello e Mari
nês Zarembeskí. O objetivo era

descobrir o motivo da perma
nência da mulher em relacio

namentos abusivos. O resulta-.

do da pesquisa surpreendeu até
mesmo o titular da Dp, Marco
Aurélio Marcucci, que contri
buiu com a atividade. "Se com

pararmos com outras pesqui
sas, com perfil de outras cidades,
ficaremos surpresos. Aqui, a rea

lidade é diferente", diz.
As acadêmicas ouviram 28

mulheres que já haviam procura
do a delegacia mais de uma vez.

Antes de responder ao questio
nário, era apresentado às mulhe
res um termo de consentimento,
assinado pelo orientador da Fa

meg, Ronaldo Weingartner, pelo
delegado e pela participante. A

maioria afirmou que insiste na

relação por amor, seguido da

esperança do parceiro mudar.
Das entrevistadas, uma parcela
mínima é natural de Iaraguá e

boa parte é natural de outros es

tados. A pesquisa aponta tam

bém que todas têm pelo menos

o segundo grau completo e' a

maioria mantém um relacio
namento estável - apenas nove

são casadas. Entre as entrevis- .

tadas, 'oito são universitárias e

três possuem o curso superior
completo. Outra surpresa seria
o local de moradia. ''Ao contrá
rio da teoria, em que violência

, doméstica predomina na pe
riferia, em Jaraguá a realidade
é outra. Boa parte dos casos

ocorre em bairros mais próxi
mos do centro", afirma Alessan
dra. A profissão predominante
das entrevistadas é costureira,
seguida de diarista, aposentada,
enfermeira, entre outras. Ape
nas uma é dona de casa. Das 28

mulheres que contribuíram com

a pesquisa, oito possuem renda

igual ou superior ao marido. A

média, de acordo com a pesquisa
seria de R$ 1.062,00 às mulheres
e R$1.448,00 referente ao salário
do agressor.

ES FJ1�1
PES S

Expectativas das mulheres diante de sua

permanência no relacionamento em que loram
vitimas de violência doméstica
• Ele vai melhorar 5
• Eu vou melhorar 1
• Ele vai achar que sou burra l
• Pode me matar : 10
• Continuar as agressões 9
• Vou infartar de novo .. ; 1
• Depressão ,1
• Viver infeliz 1
• Ser traída sempre l

Expectativa das mulheres vitimas de violência
doméstica. após ter dado queixa na delegacia
., Que ele melhore 3
• Que ele tenha princípios familiares l
• Que a delegacia repreenda o agressor 7
'. Impor medo l
• Pare a agressão 9
• Aprenda a respeitar a mulher � 1

.

• Sair de casa 3
• Deixar as drogas � 1
• Ficar com a guarda do filho l
• Deixar em paz 5

Motivos pelos quais as mulheres pretendem
manter o relacionam�nto em que loram
vitimas de violência doméstica
<Amor 27
• Filhos 12
• Esperança de ele mudar 20
• Aspectos econômicos '

11
• Orgulho 13
• Valores Sociais 8
• Medo 17
• Pena dele ll
• Vergonha 17

Principais tipos de agressões psicológicas
• Não permite convívio social 15
• Te proíbe de ter emprego 8
• Te proíbe dê estudar

,
9

• Altera fúria com proteção 26
• Faz ameaça de te espancar l7
• Faz ameaça de te matar 21
• Faz ameaças de tirar os filhos de você 12
• Ofende seus filhos para te atingir 9
• Bate nos seus filhos para te atingir 9
• Te tranca dentro de casa 5
• Te tranca fora de casa � 5
• Te pressiona a confessar algo que você não fez 13
• Se nega a conversar 20
• Quebra utensílios domésticos 16
• Quebra móveis · 15
• Rasga suas roupas 8
• Rasga seus documentos 5
• Rasga suas fotos, recordações, objetos pessoais 9

ARQUNOOCP

Agressões iniciam logo no namoro

As agressões físicas acome

tidas pelas vítimas de violência
doméstica começa logo no pe
ríodo do namoro, no início do
casamento ou durante a primei
ra gravidez. Pelo menos essa é

'

principal incidência apontada
na pesquisa feita na Delegacia da
Mulher. ''As mulheres precisam
saber que, se são humilhadas,
agredidas durante o namoro,

quando casar a situação só vai

.piorar, É importante procurar
mos ter relacionamentos saudá
veis logo antes do casamento",
comenta Marcucci.

Entre as entrevistadas, boa parte
convive com o agressor há cerca de
seis anos e dez delas responderam
que são agredidas todos os dias. Já
em relação às causas da violência,
a maioria revela que seria a perso-

nalidade violenta do marido. De
acordo com a pesquisa, bebidas
alcoólicas e drogas ilícitas não são

predominantes. "Concluímos que
a insistência do relacionamento
abusivo é o amor pelo compa
nheiro, o sentimento de posse. A
mulher precisa ter consciência

que os tempos são outros e se dar
uma chance de ser feliz longe do

agressor", opina a acadêmica.
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SIENA EX 1.0 FOX PRIME 1.6 PEUGEOT PASSION 1.4
::::J
O>ANO 2001 ANO 2011 ANO 2009 CD

R$22.500, R$42.500, R$34.500, C/)

(l)OPCIONAIS: BÁSICO OPCIONAIS: COMPLETO OPCIONAIS: COMPLETO + AUT
.

"O

NOVO GOL 1.6
ANO 2011

R$34.900,
OPCIONAIS: COMPLETO

UNO 1.0
ANO 2005/2006

R$20.500,
OPCIONAIS: CÓMPlETO

Promoções válidas até 09/09/2011. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita.outoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 47 32746000

,

Promoção
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