
Teatro
Peça 'A noviçamais rebelde' passa
por Jaraguá do Sul, nesta sexta
feira. O espetáculo de humor é

encenado pelo atorWilson Santos e

os ingressos custam R$ 50 e R$ 25.
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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�-ç;J ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919
JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • EDiÇÃO N° 6.762 • QUINTA·FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2011 • R$ 2,00

Ocupações
irregulares:
problemaa
sercombatido
SecretárioAristidesPanstein fala como

afalta de planejamento ocasionou a
proliferação de loteamentosfora dos

padrões exigidos por lei, oferecendo
risco aos moradores e dificuldade
para encontrar uma solução.

NÚMERO DE FISCAIS É INSUFICIENTE
PARA ATENDER ADEMANDA

Páginas4e5

VITÓRIA EM CIMA DO LÍDER
EDUARDO MONTECINO

Gol aos 25minutos do segundo tempo garantiu três pontos ao 'uventas

Segurança nos
trilhos é terna
de encontro

Chuva não dá
. trégua e alerta
continua hoje
DEFESACIVIL '_'ONITORA
áreas vulneráveis devido
ao perigo elevado de
deslizamentos em encostas

e também controla o nível
dos rios. Previsão é de tempo
instável até sexta-feira.

Página 20
,

Postos entram
nabriga pelo
Oleio ambiente
PROJETO DO NÚCLEO DA

Acijs será lançado no dia
21 com objetivo de facilitar
o correto descarte do óleo
de cozinha. Mais de 20

postos de combustíveis já
confirmaram participação.
Página 23

REPRESENT.AN1ES DO

Executivo e do Legislativo de

Jaraguá do Sul e Guaramirim
se reúnem nesta sexta-feira

. com funcionários daALL e

Deinfra para cobrarmedidas
contra risco de acidentes.
Página 19
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2° Encontro de
SustentabilidadeWeg
Mais de 40 entidades e

associações reuniram
se no dia 31 de agosto,
para discutir sobre o

crescimento sustentável
na comunidade.Além
da apresentação do case

"Projeto Livro Livre':
patrocinado pela Weg, em
2010, o encontro contou
ainda com a palestra de
Octalício Neto e Éveli
Queiroz, do Instituto
Consultor Social.

Sustentabilidade
ACâmara de Indústria e Comércio BrasilAlemanha

e-

traz a Blumenau o diretor deAssuntos Corporativos
e Sustentabilidade da Bunge Brasil, Adalgiso Telles.
Durante reunião-almoço com empresários de todo
o Estado, que acontece no dia 15 de setembro,
a partir do meio-dia, o gestor vai falar sobre a

sustentabilidade na prática, alinhada aos negócios
e operações do setor produtivo. Telles também
abordará como é possível, pormeio deste tipo de

administração, gerar integração, responsabilidade
compartilhada e ferramentas contínuas em um

ambiente competitivo.

Top de Turismo ADVB/SC
A Icon FullMarketing ganhou o prêmio Tap de Turismo
ADBV/SC, com o case Reveillon Boutique: estratégia
e planejamento para conquistar turistas nacionais e

internacionais. O prêmio tem como objetivo reconhecer
e prestigiar as melhores iniciativas desenvolvidas por

. empresas catarinenses, que tenham contribuído para
o incremento e consolidação do potencial turístico
catarinense. No total dez trabalhos foram premiados. A
grande festa de premiação acontece dia 7 de outubro.

P rimônio históliffiieo
O projeto de lei que cria o Programa Estadual

.
de Preservação, do Patrlmônín Histérico

.

de Santa Catarina prevê a aplicação de UUl

percentual nlÍnbno de 10% do Funcultural para
o lnesnlO. Desta fonna, existe a possfbilidade de
a preservaçã.o sair do papel. O deputado Carlos
Chiodín! é quem defende o projeto.

Ikarsten@netuno.com.br
DIVULGAÇÃO

"nlevidéu
o professor NelsonMartins deAlmeida Neto, coordenador dos
cursos de Moda e de Design da Católica de Santa Catarina, embarcou
no fim de semana paraMontevidéu, no Uruguai. Ele visitará nesta

segunda e terça-feira a Eucd (Escuela Uuiversitaria Centro de
Disefío), COIn o objetivo de estabelecer algumas parcerias entre os

cursos e as instituições de ensino superior uruguaia e brasileira.
I'A_ ideia inicial é estreitar as relações com a universidade e seus

professores, oportunizar participações de intercâmbios entre os

docentes de ambas as instituições", confinna o coordenador.

Gatabakana Mais royalties
Com a reforma da legislação do setor, o valor
dos royalties devidos por quem explora
qualquerminério passará de 2% para 4%.
Mais um aumento de impostos que chega
sem nenhuma cerimônia. Claro que todos
vamos pagar a conta que beneficia apenas
uma pequena quantidade demunicípios.

Iniciam pela revistaVogue os

anúncios da coleção Verão 2012
da grife de Massaranduba com
a top Renata Kuerten. Looks da
GataBanka também estão em
diversos capítulos da novela
Morde &Assopra da Globo.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇAAMBIENTAL DE OPERAÇÃO
CENTRO IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica, por-

,

tadora do CNPJ 04.636.570/0001-23, torna pú-
blico que requereu à Fundação Jaraguaense
de Meio Ambiente (F_UJAMA), a Licença Ambi
entai de Operação (L.A.O.), para a atividade de
Loteamento Exclusiva ou Predominantemente

Residencial, do Loteamento "Residencial Don

Seville", localizado na Rua 1 014-Catarina Ma

rangoni e Rua 1030-Arthur Aldrovandi, Bairro
Vila Nova em Jaraguá do Sul - SC.

Planos de

aposentadoria
Aos poucos, a constatação
de que não dá para depender
da previdência oficial para
garantir ummínimo de

qualidade de vida depois
da aposentadoria está
estimulando os planos de
aposentadoria privada.
Apesar das polêmicas que
ainda cercam estes planos, os
mesmos avançam com vigor. O
envelhecimento da população
vai forçar o governo mais cedo
ou mais tarde a endurecer as

regras para a concessão da

aposentadoria pelo INSS.

Ponto eletrõnico
A obrigatoriedade do polêmico
ponto eletrônico foimais umavez
adiada, agora de Iode setembro
para 3 de outubro de 2011.

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04585
l° 06.719 600.000,00
2° 07.112 12.000,00
3° 70.548 9.000,00
4° 30.659 7.410,00
5° 75.601 6.000,00

_

L 1:ERIAS

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1172
02 - 08 - 12 - 26 - 29
38 - 40 - 41 - 42 - 43
44 - 47 - 54 - 69 - 72
81 - 90 - 95 - 97 - 00

•

,! �.'

MEGASENA
SORTEIO N°

08 - 13 - 25 - 34 - 42 - 48

QUINA
SORTEIO N° 2690
19 - 31 - 36 - 46 - 70
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Encontrei duas amigas, jornalistas.
Andam quase sempre juntas, são

alegres, divertidas, bonitas. Mais não
é preciso dizer, são minhas amigas e

isso diz tudo ...
Ao encontrá-las, beijinhos, como

vão vocês, o que têm feito, aquelas per
guntas da, vida social e dos amigos. As
respostas me soaram convencionais,
mas senti que uma delas estava um

pouco mais para baixo que o habitual.
E perguntei:

- O que há? Te acho diferente, de um
diferente que não me é o habitual, para
cima, alegre, faceira ... Antes da respos
ta, a amiga ao lado me diz que a fulana

brigou com o namorado. Brigou, não,
ele a deixou.

- Quando soube disso, sem piscar,
convidei a ambas as amigas para procu
rarmos um bar, um lugar onde pudés
semos tomar um café, um drinque, algo
"celebratívo"...

Elas não entenderam. Expliquei.
Sem qualquer consideração pela dor

"

amorosa da minha amiga, convidei-a
a celebrar o fato de o "bermudão" a ter
deixado. - Claro, guria, isso é motivo de
festa e não de crista baixa, tu não enten
des? Não, ela não entendia.

Expliquei que quando alguém nos

deixa é porque não nos gosta, e chorar
por quem não nos gosta é refinada per
da de tempo. Poupei -a, eu ia dizer refi
nada estupidez. Quando ele ou ela nos

deixa é razão sobrada para uma festa,
ora já se viu chorar por quem não nos

quer.
O amor, a vida, só vale a pena ao

lado de quem gosta de nós, quem nos

deixa faz-nos um favor. Mas vá dizer
isso para as choronas dos amores equi
vocados, vá. Elas não ouvem, correm

para a farmácia e pedem por uma caixa
de Rivotril. Desculpe-me, leitora, elas
são, nesses casos, refinadas estúpidas.

Não sei o que minhas amigas fica
ram dizendo de mim, não tenho amenor

ideia. Aliás, tenho sim: - Tu tinhas razão,
fulana, o Prates émeio louco, sim ...

DO LEITOR

li CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL
I!OMOAFE"fIVA EM CASA!lrf�NTOi

O reconhecimento das uniões
homoafetivas pelo STF (Supe

rior Tribunal Federal) há cerca de

quatro meses já não é novidade,
mas os efeitos desta decisão têm
sido tema de grandes debates entre
juristas. A referida decisão ganhou
notoriedade por admitir a possi
bilidade de se reconhecer a união
homoafetiva como entidade fami
liar e por aplicar analogicamente
os direitos correspondentes à união
estável, ou seja, reconhecendo as

mesmas consequências da união
estável heteroafetiva.

Recentemente, na cidade de São
Carlos (SP), um juiz negou um pe
dido de conversão da união estável
em casamento, sob o argumento de

que o julgamento proferido pelo
STF não contemplaria tal situação,
mas que somente reconheceria a

união estável homoafetiva como

entidade familiar, sem conceder o
"status" de casamento. Por outro

lado, existem decisões autorizando
casais homoafetivos a celebrarem
casamento perante Oficial de Re

gistro Civil, a exemplo da decisão
de juíza da cidade de Jardinópolis

FALE CONOSCO

(SP), a qual embasa seu julgamento,
em resumo, sob uma análise cons

titucional, deixando de aplicar o

Código Civil, sob a alegação de este

estar desatualizado em relação às

mudanças sociais.
Não há como negar que relações

entre pessoas do mesmo sexo re

presentam um fato social cada vez

mais constante em todo o mundo.
A homossexualidade é um fato que
existiu, existe e não poderá ser ne

gado. Assim, sendo merecedor de
uma atenção especial da Justiça. A
igualdade é um quesito requerido
por todos e, ao ser citado os direitos
fundamentais, aprimeira referência
que se faz é à Constituição Federal.

Portanto, observa-se que o re

conhecimento da união estável ho
moafetiva como entidade familiar

seja apenas o primeiro passo, já que
inúmeros desdobramentos jurídicos
irão emergir de tais decisões, a exem
plo da adoção, herança, punições de

,

atos discriminatórios, sendo urgente
a necessidade de regulamentação.

HerbertBarros, adVogado, e
Andressa Bianco,�cIante

redac:ao@oc:orreiodopovo.c:om.br

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

Claro que o que eu disse acima vale

para os homens. Mas com os homens é

pior. O homem que é mandado embora

por uma mulher sofre de uma desfeita
horrorosa: ele pensa que a mulher achou
outro melhorque ele. E os homens toleram
tudo, menos um "melhor". .. Entendeste?

ALUNOS
Alguns parecem que não entendem, vou

repetir a "lição". Por pior que seia o profes
sor, não há professor que não goste de bom
aluno. Os vadios precisam entender que
aluno só tem deveres, nenhum direito. E o

primeiro dos deveres é estudar. Depois, calar
a boca. Elesficam irritadíssimos com isso.

FRASE
Tirei esta frase de um jornal, e discor

do.A frase diz que - 'i\. repetição não trans
forma uma mentira numa verdade': Bah,
é só o que acontece nas religiões, mentiras
são repetidas como verdades. E viram ver

dades para os desavisados...

CHARGE
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ARQUIVOOCP

Amultiplicação dasmoradias
Déficit habitacional provocou 'ocupação
perto de morros e rios na época em que
a cidade começou a ser industrializada

JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

/\ história de Jaraguá do Sul
.rl.mostra que o início do desen
volvimento urbano do município
iniciou junto com a industriali

zação na década de 1940. Vinte
anos depois, mais empresas fo
ram criadas na cidade, atraindo,
a partir de então, cada vez mais

pessoas de outras localidades.

Assim, segundo a historiadora
Silvia Kita, novos loteamentos
e construções foram feitos para
atender a demanda crescente. As

primeiras moradias provisórias
foram barracos e as habitações
estruturadas eram em estilo en

xaimel. Com poucas estradas, as
ocupações se davam principal
mente próximas de rios para fa
cilitar a locomoção.

Mas, além das moradias perto
de rios, moradores se instalaram
também próximos de morros. "A

ocupação se deu muitas vezes

por especulação dos proprietá
rios destes terrenos e também
das imobiliárias, pois era preciso

CRESC E

construir casas para o déficit ha
bitacional existente. Só que mui
tas casas, para os de baixa renda,
foram erguidas em locais irregu
lares, por falta de conhecimento
e questionamentos junto ao po
der público, da legalidade ou não
do ato de construir", relata Silvia.

Aristides Panstein, atual se

cretário de Planejamento Urba
no do município, ocupou essa

mesma função na administração
municipal na década de 1980. Ele
conta que houve uma migração
muito grande de pessoas para
trabalhar e morar em Jaraguá
do Sul naquela época. IINo final
dos anos 80, teve uma empresa
que fez um loteamento na Tifa
Lessmann e colocou os funcio
nários para morarem ali, porque
não havia outro lugar. Foi quando
começamos a criar comissões de

habitação, trânsito, meio ambien-
te que se transformaram hoje em

Secretaria, Diretoria e Fundação. U

Mas infelizmente ainda temos 10-
teamentos cheios de irregularida
des por todos os cantos da cidade",
analisa o secretário.

f'

ESEMJARA Á

Cidade cresceu rapidamente sem
um plano de ocupação,medidas
só começaram a ser adotadas

depois da década de 90

S L

.� -�--------------------------------�-.------
ív.Jl

-

"I

COZINHEIRO(A)
-Desejáveí experiência em restaurante, residência ou hotel

-Disponibilidade para atuar em residência
-Oferecernos salário acima da média e

benefícios como refeição e vale transporte
Interessados deverão ligar para

(47) 9653-7143 em horário comercial

Muitas casas, pal'a os de baixa

renda, foram erguidas em locais

irregulares, por falta de conhecimento e
questionamentos junto ao poder público.

SilviaRita,.
•

Fiscalização dos loteamentos
Se desde o início da colonização hou

vesse algum trabalho voltado para evitar a

expansão de ocupações irregulares, mui
tos problemas teriam sido resolvidos na

área urbana de Jaraguá do Sul. Sendo as

sim, entende-se que a fiscalização de lotes
e construções é a atividade mais eficiente
na prática para coibir que novas áreas en
trem para a lista das sem regulamentação.

A estrutura administrativa de fiscais da

Prefeitura, entretanto, não conta com ser

vidores efetivos exclusivamente para essa

área. Atualmente, os fiscais de posturas fi
cam responsáveis também pela fiscaliza

ção de loteamentos e obras. O acúmulo de

funções prejudica o trabalho da equipe e

é uma preocupação do fiscal Carlos Piske,
que trabalha desde a década de 1980 na

" administração municipal.
A lei 3.974 de 2005, que discorre sobre

a estrutura administrativa dos fiscais, uni
ficou o trabalho de posturas e obras par
ticulares. No entanto, segundo Piske, não
foram contratos profissionais para fisca
lizar a parte de edificações. Na legislação
municipal, também não há referência
sobre o serviço de fiscalização de parcela
mento do solo, que deveria reger sobre a

vistoria específica de lotes irregulares.
O secretário Aristides Panstein reco

nhece que o Código de Posturas está de
satualizado e que hoje os ficais acumulam

funções. "As atribuições de postura é tudo,
geral. Sabemos que hoje é preciso repas
sar, por exemplo, ruídos e fumaça para a

Fujama e o que é da área da saúde para
a Vigilância Sanitária ... ", enfatiza. "Mas

sempre digo que o fiscal deve cuidar de
tudo. Todo funcionário da Prefeitura deve
ser fiscal".

Segundo Panstein, dez é o núme
ro ideal de fiscais, mas hoje são apenas
quatro servidores. Não há previsão para
realização de concurso público para
contratação de fiscais com atribuições
em obras e construções.
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Lotes irregulares: uma preocupação recente
Faz pouco tempo que o po

der público começou a agir para
conferir validade às ocupações
de Iaragua do Sul. A primeira le

gislação municipal criada para
exigir a regularização de lotes
sem licença da Prefeitura e sem

registro em cartório entrou em

vigor no ano de 1999. Na épo
ca, a lei 2551 que dispõe sobre o

parcelamento do solo para fins
urbanos implantados irregular
mente na cidade identificou 140

loteamentos sem alvará, e desde
então essa lista não foi mais atu
alizada.

Dos 140. lotes listados na

lei de 1999, 16 estão em anda
mento para regularização, mas

com pendências no registro de

A prefeita teve a
iniciativa de criar
a lei que obriga ter

alvará de licença para
poder ligar a água e a

luz nos loteamentos,
evitando 90% dos

lotes clandestinos e

irregulares no futuro.

..
;/

.....

É preciso começar
do zero.

imóveis, 26 foram aprovados
pela Secretaria de Planejamento
Urbano da Prefeitura, e outros

25 aguardam levantamento da

administração municipal. Os
demais ainda não entraram em

processo de regulamentação.
Em 2009, após dez anos da le

gislação em vigor, uma comissão
especial foi criada para trabalhar

exclusivamente na regularização
dos loteamentos. Para distribuir
melhor a fiscalização, o mapa
de Jaraguá do Sul foi divido em

sete regiões, e elas estão sob a

responsabilidade de uma equi
pe formada por quatro fiscais de

posturas do quadro da Prefeitura
e outros três comissionados do

governo.

Para saber mais sobre esse

tema e conhecer as ações realiza
das pela Prefeitura para prevenir
o crescimento de loteamentos
clandestinos na cidade e regu-
1arizar os lotes listados na lei de

1999, confira a entrevista com

o secretário de Planejamento
Urbano da Prefeitura, Aristides
Panstein, abaixo.

MARCELE GOUCHE

PONTAPÉ
llristides Panstein
teve a iniciativa de
montarwna equipe

especial para trabalhar
com os projetos de

regu1arização dos lotes

,
.

o Correio do Povo: Como fun- teamentos irregularidade é que os lia resolver. São loteamentos anti- destinos? não. No bairro Águas Claras, urn
ciona o processo de regularização lotes foram vendidos sem definir gos, com 20 anos. AP: Na lei de 1999 que regula- cara construiu e acabou invadindo

dosloteannentos? o local certo para as construções. menta a regularização dos lotes parte do terreno da Prefeitura, isso
Aristides Panstein: É preciso Disso temos como consequência o OCP: Qual a diferença entre não existe algo que diga sobre a acontece commais frequência.

começar do zero, como se fosse co- problema da não padronização da loteamentos irregulares e clan- demolição de lotes clandestinos.

meçar a fazer urn loteamento hoje, largura da rua que se toma omaior destinos? Hoje os lotes que devem ser de- OCP: Duas leis foram criadas

pois todas as escrituras são antigas. empecilho para nós.Amaioria dois AP: Os loteamentos clandes- molidos em Iaraguá estão sob para auxiliar no combate ao surgi-
Temos que fazer o projeto, e as me- loteamentos não tem a largura exi- tinos são aqueles que foram diag- responsabilidade da Defesa Civil mento de lotes e construções irre-
dições. Além disso, é preciso pegar gida pelo Plano Diretor. Nos casos nosticados quando foi criada a lei (100 casas estão na lista de de- gulares no município. Afinal, que
as assinaturas dos vizinhos em vol- das ruas que não têm largura exigi- de 1999, mas também não fizemos molição), que já fez um estudo efeitos elas trazem naprática?
ta do loteamento. Um loteamento dapor lei, nós encaminhamos para urn novo levantamento. O nos- desses locais de risco. Mas não sei AP: A prefeita Cecília Konell

com 30 ou 40 vizinhos, omarido e a aprovação na Câmara. Hoje a rua. so trabalho está vinculado com a quando a demolição será feita. O teve a iniciativa de criar a lei que
mulher devem assinar o documen- mínima, mais estreita, é de 8,5m de Secretaria de Habitação, mas nós que nós sabemos é que a maioria obriga ter alvará de licença para
to para regularizar. É urna burocra- largura e 2,5m de passeio em cada somos responsáveis pela regula- dessas casas está em loteamentos poder ligar a água e a luz nos 10-

cia que não tem tamanho, mas a lei lado. É preciso aprovar do jeito que rização, e a nossa equipe faz esse irregulares, mas a previsão de de- teamentos. É isso que vai evitar

tem que ser curnprida. está para não demolir a casa. Uma processo. Temos diretor, gerente, molir ficamesmo com eles. 90% dos lotes clandestinos e irre-

situação complicada. topógrafo, arquiteto. Sou muito guiares no futuro. Teve que entrar
OCP: O que aPrefeitura faz? persistente. Quando montei essa umamulher para poder criar essa
AP: A Prefeitura faz o trabalho OCP:Diante desse cenário, po- equipe em 2009 para regularizar os que lei que nós já discutíamos na

de campo, e os moradores ficam demos afirmar que apreocupação loteamentos, muitos não acredita- década de 1980. Inclusive, no co-

responsáveis pela burocracia da com a regularização dos lotea- vam que o grupo ficaria ocupado meço do ano, houve uma ação da

regularização no cartório, recolhi- mentos em Jaraguá é recente? só com os loteamentos irregulares promotoria estadual para a Ce-

menta de assinaturas. Os vizinhos AP: Sim, tanto que desde a cria- e hoje isso é uma realidade. Outros lese cumprir a lei do município,
e o proprietário devem assinar o ção da lei 2551 em 1999, que ins- problemas que detectamos são en- porque em alguns casos a energia
documento. Já a Prefeitura precisa titui a regularização dos lotes no caminhados para o setor da habi- estava sendo ligada. A segunda lei
verificar os projetos de água, ener- município, foram detectados 140 tação ou do social. Mas a parte de que vai refletir daqui a 15 anos é

gia elétrica. Também temos que loteamentos irregulares e, desses, terra e lotes somos nós que resol- aquela que exige que os lotes se-

cumprir a legislação ambiental que 26 foram aprovados. Quanto aos vemos. A equipe que o pessoal não jam pavimentados, com calçadas.
prevê a área verde com a destina- loteamentos que estão em_área de acreditava que iria funcionar hoje Amaioria tem asfalto, mas o pas-

ção de urnaAupe (Área de Uso Pú- risco, nós não podemos aprovar. trabalha só com regularização. E ·OCP: Existe ocupação em ter- seio ainda é um dos maiores pro-
blico Especial). Enfim, não podem Outro e o maior empecilho que nós facilitamos o processo com a renos públicos? blemas. São essas duas leis que
faltar projetos dos serviços básicos, a Secretaria de Planejamento en- isenção das taxas na Secretaria, os AP: Deve ter dois ou três casos. vão evitar os problemas no fu-

e isso nós providenciamos. contra é o inventário. Se morrer o moradores só devem pagar as taxas Existe urn no bairro Centenário, turo. Isso tudo é fruto de um tra-

proprietário, esse terreno vai para cobradas no cartório. ondeum galpão foi feitoparadepó- balho em conjunto com o Crea,
OCP: Quais as principais difi- os herdeiros, mas é preciso definir sito de reciclagem.Acontecemuito Fujama, Samae e Celesc e Promo-

culdades? quem é o dono para regularizar a OCP: Há alguma lei regula- de pessoas plantarem nos terrenos toria do Meio Ambiente, iniciado
AP: O maior problema dos 10- situação, ai fica parado, até a famí- menta a demolição dos lotes clan- públicos, mas construções 'quase logo em 2009.
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Diminui déficit
de médicos
nos postos
Três profissionais aprovados em concurso

público assumem os postos dos bairros
Sànta Luzia, Santo Antônio e Estrada Nova

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

LORENA TRINDADE

Local de aprendizado para
médicos recém-formados - e

para os mais experientes tam

bém - e serviço de saúde essen

cial para comunidade: três pos
tos de Iaraguá estão com novos

profissionais de medicina. No
bairro Santa Luzia, Ana Paula de

Souza, '29 anos, atende diaria
mente cerca de 20 pacientes. A
médica joinvilense, formada em

Tubarão, dedica 40 horas sema

nais a� ESF (Estratégia Saúde da
Família), _ antigo PSF (Programa
de Saúde da Família). O ESF ob

jetiva atender a todos os mem

bros da família, do bebê ao ido
so. Este é o primeiro emprego de
Ana Paula, que antes havia feito

estágios, inclusive em ESE Ela

passou no concurso da Prefeitura
no primeiro semestre deste ano,
assumiu no início de agosto e, se

gundo ela, está adorando traba
lhar na localidade. ''A comunida
de émuito acolhedora", destaca a

jovem médica .

Ao contrário de Ana Paula, o

pediatra curitibano (radicado há
nove anos em Jaraguá), Joaquim
Cavalcante Valverde, 42 anos,
tem 15 de .medicína. Quando se

mudou para a região, logo come

çou a trabalhar em Guaramirim.

Quando surgiu a oportunidade
para tentar o concurso da Prefei
tura de Iaraguá, Ioaquim pensou
na possibilidade de trabalhar na
cidade onde mora e evitar des
locar-se diariamente. O pediatra
ocupou a vaga no posto de saúde
do bairro Estrada Nova e começ.ou
há uma semana. ''As pessoas são
educadas e me receberam bem e o

posto tem estado lotado todos os

dias", comenta. Antes de Joaquim
Assumir, a médica Hérica Suzana

Santos, de ESF da unidade estava

disponibilizando seus horários

para dar atenção às crianças do
bairro. Há ainda outro profissional
concursado que foi chamado para
assumir no bairro Santo Antônio.
Evandro da SilvaAmorim também
está atendendo no programa ESE

C)Pc:J;'fI1�UNIDADE

Concurso
aberto
Francisco Garcia, secretário
de Saúde do município,
lembra que embora mais
de 20 médicos tenham sido
contratados com base no
resultado do concurso do

primeiro semestre, ainda há
carência de profissionais.
Por isso a necessidade da

realização de um novo

concurso. Desta vez, das 258

vagas, 17 são para médicos.
"Os locais de trabalho serão
determinados conforme as

necessidades do município",
diz. As inscrições vão até o

próximo dia 12 e podem ser

feitas pelo site www.sociesc.

org.br/concursos. A prova
será realizada no dia 16 de
outubro.

Evento reúne lideranças em
MeioAmbiente do Estado

Representantes de diferen
tes regiões de Santa Catarina
reuniram-se durante toda a

terça-feira para discutir sobre
sustentabilidade e meio am

biente. A Reunião de Gestores

Municipais de Meio Ambiente e

a Reunião do Consema (Conse
lho Estadual do Meio Ambien

te) contou com um público de

quase 80 pessoas, todas interes
sadas em trazer as experiências
de seus municípios.

A Ananma (Associação Na
cional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente) ficou respon
sável por organizar o evento. Na

ocasião, o presidente da Fujama
(Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente), César Humberto Ro

cha, falou sobre a importância
da troca de experiências entre

as cidades e destacou a atual es
trutura e autonomia da funda-

ção. O diretor geral da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Sustentável, Osmar
Eduardo Santos, esteve presen
te. Ele explicou que este primei
ro ano de gestão do governador
Raimundo Colombo está sendo

aproveitado como uma fase de

organização e planejamento
dos programas voltados para
políticas públicas ambientais.
"Estamos em um período de

capacitação dos conselheiros
e das fundações municipais",
destaca. Os temas debatidos
no evento foram: agenda de

política nacional e planos mu

nicipais de gest-ão de resíduos
sólidos, planos de saneamento

básico, planos de conservação e

preservação da Mata Atlântica,
pagamentos de serviços am

bientais e consórcios públicos
para licenciamento ambiental.

EDUARDO MONTECINO
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Candidaturas
O PT de Corupá declarou que vai lançar
candidatura própria à Prefeitura. O
presidente da Câmara, João Carlos Gottardi,
deve ser cabeça de chapa. O prefeito Luiz
Carlos Tamanini (PMDB) ainda tem a

intenção de reverter o quadro e convencer o

PT a apoiar a sua tentativa de reeleição.

Os verdes
O PV de Iaraguá do Sul completa
10 anos e para comemorar reuniu
1.800 pessoas, entre simpatizantes
e filiados no último sábado.A sigla
faz parte da base governista e deve

apoiar a tentativa de reeleição da
prefeita Cecília KonelL

, .

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

Fortalecimento
A Avevi promove nesta sexta-feira, na
sede daAmvali, o Encontro Estadual
deAssociação de Câmaras e Vereadores.
A iniciativa é inédita e contará com

o apoio da União dos Vereadores

do Brasil e União dos Vereadores
de Santa Catarina. O encontro vai
tratar do fortalecimento de ações
integradas entre as associações, e já
tem a confirmação de oito das doze

associações, e de representantes de
todas as entidades parceiras. Um bom
momento para se debater a necessidade
de atuação mais qualificada nos

Legislativos.

Impopular
ACâmara deVereadores de Joinville
começa a discutir dois temas nada

populares.Apossibilidade de
aumento de cadeiras na Câmara,
de 19 para 25, e ainda a volta do
recesso parlamentar de 15 dias no
mês de julho.

graciados
Os senadores catarínenses
Casildo Maldaner (PMDB)
e LuizHenrique (PMDB)
foram agraciados esta
semana com aMedalha do
Mérito Industrial da Firjan -

Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro.A dístíncão foi

)

concedida aos parlamentares
engajados na luta pela
probidade administrativa e
contra a corrupção,

Homenagem
o Centro Cinírgico do Hospital
Municipal Padre MathiasMaria
Stein, de Guaramirim, passou
a se chamar "Centro Cirúrgico
AnaMaria de SouzaNicocelli",
em homenagem a uma ex

funcionária da unidade de saúde.

MW1icipalização
AAssembleia Legislativa debate
amunicipalização do ensino
fundamental em audiênciapública
nesta quinta-feira. Na verdade, as
Prefeituras assumirão mais um

compromisso e precisam saber

que recursos terão para isso.

,

O secretário de Coinunlcação I

e presidente da Fujama
na gestão anterior, Carlos
Dias, assumiu em agosto
a presidência do PSC. O

partido já declarou que
esfarã ao lado' deMoacir
Bertoldi em 2012.

DIVULGAÇÃO

Reviravolta
A ala governista não pretende
deixar fácil a eleição do petista
Francisco Alves para presidir
a Câmara no último ano desta

legislatura. Sabem que o cargo dá
visibilidade e vão se articular para
tentar quebrar o acordo firmado
pelo extinto G8. Adernar Possamai

(DEM) pode ser a alternativa.

Descentralização?
o Orçamento Regionalizado virou mera
ficção oficialmente. Raimundo Colombo
vetou as emendas e os deputados, na
maioria governistas, engoliram o sapo. O

Orçamento Regionalizado já era uma "peça
decorativa", na avaliação do deputado
Ismael dos Santos. "E agora se torna uma

peça constrangedora", sentenciou.

Contra corrupção
Em Iaraguá o movimento foi adiado

para este sábado devido ao mau tempo,
mas o protesto contra corrupção reuniu
ontem cerca de 25 mil pessoas em Brasília
e aconteceu em pelo menos outras 35
cidades do país. Belo exemplo.

Sobre mídia e PT
"O PT tem todo o direito, como qualquer
cidadão, de discutir os meios de
comunicação. Todos os poderes devem ser

fiscalizados e disciplinados. Mas quando
eles lançam o debate logo depois de alguma
denúncia, vai sempre ficar parecendo
que, de verdade, o que querem não émais

transparência. Mas mais independência
aos corruptos". De Gilberto Dimenstein,
articulista da Folha de São Paulo.

DIVULGAÇÃO
�, 11

Organização e

crescimento
Da esquerda para direita,

DirceuVasconcelos e

Cláudio Fischer, da executiva
nacional e estadual-do PV;

com o presidente do partido
em Jaraguá do Sul, Adilson
Macário. A ordem dada no

encontro do partido no

último sábado é aumentar o
número de filiados até o

dia 5 de outubro.
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José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

EU BUTSCBARDT

Altruístas e geniais
r-'uaramirim ostenta status de referência�acional"" e�ucação, �u��idade �e vida e

Uprogresso. Fruto do trabalho de guaramzrenses notaueis que no iructo do seculo 20
projetaram e alicerçaram o futuro do município. Neste contesto, ninguém contribuiu tanto

quanto afamíliaButschardt. O patriarcaJoão Butschardt e sua esposa Cecília doaram uma

enormefaixa de terra àmunicipalidade com o objetivo de alavancar o progresso da região, .

beneficiando assim toda a comunidade. No terreno doado pelosButschardt, foram construídos
oHospital SantoAntônio, a IgrejaMatriz, o ColégioAlmirante Tamandaré e o campo do Seleto

Esporte Clube. Entre osfundadores do time defutebol do Seleto (1934), havia três membros da

família:Paulo,Artur eJorgeButschardt. Nos anos 60 e 70, quando o Seleto tornou-se um dos

grandes times doNorte Catarinense, contaua em suasfileiras com o maior craque de sua história:
Alceu Butschardt. Neto deJoão e Ceciliâ.

Família e formação
João Alceu Butschardt ouAlceu Butschardt como é conhecido, nasceu no dia 7 de maio de
1946. É filho deArtur eAnnaOlinger Butschardt; tem dois irmãos: Marli eAldo Juarez. É casado
comMarisa Helena Butschardt e tem três filhos: Patrícia, Artur Neto e João Guilherme. Cursou
o primário na EscolaAlmirante Tamandaré, lembra-se da primeira professora, Dona Ivone e

dos colegas de aula, Alvino Engelmann e Erwino. O ginasial e ensino médio foram concluídos
no ColégioMarista São Luís, Alceu tem o curso de técnico contábil.

FOTOS ACERVO DE ALCEU BUTSCHARDT

.. '" ..

Seleto Campeão
Norte Catarinense

1977· Em pé:
Lalinho (técnico),
Amauri, Gerson,
Orlando, lUex,

Dego, Cafuringa,
Ademir, 'Edgar,

ngueiroa e Salim.

llgachados: IUceu,
César, Marinho,
Lauro, Ciso, Jorge
e Zéca Timóteo

No mundo do futebol
Aos 14 anos ingressou nas categorias de base do Seleto, e aos anos 17 tornou-se titular.

Começou jogando na ala esquerda, atuou por um breve período no meio-campo,
porém, foi jogando de quarto zagueiro que o seu futebol despontou commagia e

esplendor. Alceu pertenceu a uma dinastia de craques soberbos, damesma estampa
de Alídio Floriani,Vino Maba, Hamilton Garcia, Sebastião Ayroso, Taranto, e Octacílio
Ramos. Craques que tinham dois cérebros: um, na cabeça, outro no peito do pé. Era um
estilista de notável inteligência espacial, 'tomava a bola do adversário sem truculência,
saía jogando e armava contra-ataques fulminantes.

Muito mais que
pessoa.s trebenenao ..

,Milhares de famOías
evocündo.

� -

Lunender30onos
Seleto Tricampeão

da Primeira

DivisãoLID
(1966/67/68)
• Em pé: Tite,
Lauro, Romeu,
Amauri, Miron,

Sestrem e Tuique.
Agachados:

Moacir, Chique,
Hamüton, Anú,_
Edgar, Tonho e
IUceu Butschardt

WIff/!III/Ulllnl/llllmtlH�l�rlll!mrflllll/llmlfllunl//Olllff/lflIf!!il!nnlf!llIlimllqf�llIIllIlInllmliQ/!/�nIPfllIPlf/llulII!mun!III/IIlIHIqJ/ll/llnnlllmqllnl/lllllR//Oiml/l/lllllllnlllllDllllmlnmnUlmtmll/llmllmmnlllllf1l1llm!IIIIi/Wli!llII/PDI1�mlff!n�lmIIIP�IQllllIllflnnIIQllnmIIlIIlI11ll/!lillllnll.'lIll/11i1mmlmmlilllnl/l//Otm/J1PPlm,"1IIPll!Jllml//Pl/llimmnIUlnfll�I/IP/iII
,

'

KI1VIDADES PROnssloNAÍS
I,

lceu iniciou ás ativi - Administrou a empresa Wagner
dades

'

profissionais, Transportes. Depois montou seu

no Banco Irídústrfa e 'Rróprf() negócio, o Restaurante
omérciô'de Santa Ca- , Butschardt, permaneceu neste

tarina, agênóiâ de Guaramirim ramo pelo período de dez anos.

(1964 à (9). Trabalhou também Prestou serviços à municipallda
no' setor contábil da Cooperativa de em três ocasiões: no setor de
Mista d.e GuararoirilÍl. Na .em- 'Turismo dá: Prefeitura; gestor do
presa Rodolfo Iahn ê €o:n1pahhia '�' Hospital Santo Antônio e diretor
ttda. onde permaneceu durante ,do Parque de Eventes José Préfei-
17 anos, galgou os IN�tos de g�- to de�guiar. Hoje esta aposenta
rêrite fi1;lanceiro e gel"ente gerâl. do e de bem com a vida.

'.

Futsal
Quando o futsal despontou na região, Guaramirim armou um time forte para
fazer frente aos jaraguaenses: Baependi, Bossa Nova e DCT (Departamento de
Correios e Telégrafos). Alceu e Romeu Butschardt, EdgarMaluta, Amaury, Tonho,
José C. Albuquerque e Salim formavam o esquadrão guaramirense. Nos anos 70,
a empresa Rodolfo Iahn investiu no futsal formando uma grande equipe. Foram
contratados alguns dos melhores jogadores de futsal da época. Integravam o

plantel: Alceu Butschardt, EdgarMaluta, Gastão, Marquinhos, Douglas e Barriga.
Alceu disputou três JogosAbertos pela seleção de Guaramirim: Itajaí (1972), São
Bento do Sul (1973) e Criciúma (1974).

Uma conquista inesquecível
Ao longo de sua vitoriosa carreira,Alceu disputou cinco Campeonatos Estaduais, e
todos os eventos organizados pela Liga Jaraguaense de Futebol no período de 1963 a

1980. FoiTricampeão da P Divisão daLJD (1966, 67 e 68). Campeão do Regional Luiz
GonzagaAyroso (1967).ACopaNorteCatarinense realizada em 1977 foi inesquecível:
o Seleto decidiu o título em umamelhor de três partidas, contra a poderosa equipe
daAA. Tupy de Joinville. No primeiro jogo aconteceu um verdadeiro massacre, Tupy
5xO Seleto. No jogo de volta o Seleto deu o troco e venceu pelo placar.de 2x1. Na
grande decisão, o time guaramirense atuou com garra e determinação, venceu de
virada, revertendo um placar adverso de 0x2, para 3x2. O gol da vitória aconteceu aos
44minutos do segundo tempo, anotado porAlceu.

Fica aqui,
A homenagem de todos os desportistas do Norte Catarinense, em
especial dos guaramirenses, a vocêAlceu, do tempo em que desfilava

pelos gramados e quadras a arte de jogar futebol e futsal com elegância,
cavalheirismo e magia. Um fidalgo das jogadas sempre lúcidas.
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DIVULGAÇÃO
PARA

GARGALHAR

IltorWilson
Santos

incorpora
uma freira

hilariante no

espetáculo
que,nesta
sexta-feira,

promete lotar
aScarcom
muitos risosoCORREIO00 POVO

QUINTA.FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2011

TEATRO

•

OV
•

mais
•

e vai
car

Espetáculo de humor temWilson Santos no

papel de umafreira nada convencional
SERVIÇO
o QUÊ: peça IAnoviçamais rebelde'
QUANDO: sexta-feira, 9 de setembro
ONDE: CentroCultural da Scar

QUE HORAS: 2Oh30

QUANTO CUSTA: RS 50 e R$ 25
INFORMAçõES: (47) 3275-2477

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

tirados nasmemórias hilariantes do

passado pré-conversão da irmã. Ou
seja, merecem uma infinidade de

risos, que ganham intensidade extra
com o fato de elaencenar também o

própriomusical.
A peça está excursionando o

Brasil há pouco mais de dois anos.
Durante esse tempo, já foi vistapor
mais de 60 mil espectadores em

200 encenações. A censura é de 12
anos. A produção têm como inspi
ração o sucesso da Broaway 'Novi
ças Rebeldes', de Dan Goggin. Foi
ele quem escreveu, especialmente
para Santos, o texto solo levado
aos palcos brasileiros. Em Iaraguá
do Sul, os ingressos custam R$ 50.
Estudantes e idosos pagam a me

tade do valor.

da Irmã Maria José. Mas, neste

caso específico, o convento nada
tem de calmaria. Graças à freira,
ele assiste à organização de um

show beneficente totalmente in
comum. Sonho maioral da per
sonagem' esse verdadeiro espe
táculo ganha o apoio da Madre

Superiora da Irmandade de Salut.

Mas, há alguns pré-requisitos à

realização. Ela quer supervisionar
tudo e, ainda, ver uma benção es':

pecial antes do evento.
Porém, a Madre acaba se atra

sando e Maria José precisa impro
visar. A maneira escolhida não po
deria ser mais engraçada. A freira
resolve passar o tempo apresentan
do jogos interativos e números mu
sicais. No entanto, eles são todos re-

sexta-feira é dia de tea
tro em Jaraguá do Sul.
Por isso, o palco prin
cipal do Centro Cultu
ral da Scar será invadi
o por muito humor e

quem se responsabiliza pela ale

gria da plateia local se chamaWil
son Santos. Cabe ao ator, que fez
uma estreia cheia de sucesso na

1V durante a novela global Duas
Caras, em 2007, fazer o público se

divertir ao assistir à peça 'A noviça
mais rebelde'.

Repleta de críticas favoráveis
no meio artístico, a montagem
narra a trajetória bem-humorada

Dator
Wilson Santos é um nome já tradicional dos palcos de

teatro. Isso porque, ele passou grande parte da carreira se

apresentando nos tablados no Brasil afora. Durante 15 anos

integrou a Companhia Baiana de Patifaria. Depois, entrou no
elenco da peça 'Noviças Rebeldes' e, em 2006 e 2007, fez o es

petáculo 'Sua Excelência, O Candidato', deMarcos Caruso.
A primeira aparição nas telas ocorreu em 2003, na novela

'Kubanacan'.Mas, ele próprio considera aparticipação na trama
'Duas Caras', de 2007, como a verdadeira estreia na televisão.No

papel de Iojô, o ator fez o país inteirodar boas gargalhadas.
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOIru
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.

HORIZONTAIS
1. Amora-vermelha
2. Localizar e examinar por meio do ouvido ou com a

ajuda do estetoscópio com finalidade diagnóstica,
eventuais anomalias da cavidade torácica

3. Uma grande rede de comunicação norte-americana /
Humor da mucosa do nariz

4. Condições climáticas / Correm todos para o mar

5. Que aceita conselhos e sugestões / Um pouco mais
adiante

6. O rei da obra de William Shakespeare destronado por
suas próprias filhas / Sufixo aumentativo

7. Região ribeirinha coberta por águas paradas
8. O verbo mais curto / Planta picante usada como con

dimento
9. Museu da Imagem e do Som / (Pop.) Deixar de com

parecer à aula
10. Assinatura de alguém que responde pela conduta de

outrem / Conjunto de indivíduos pertencentes à cama
da inferior de uma sociedade

lO11. A atriz norte-americana, nascida na Hungria, Zsa Zsa,
de "Moulin Rouge" / Famoso grupo gaúcho de teleco-

'limunicações
12. Prédios, imóveis
13. Uma indústria como a VW, Fiat, Ford e GM, quanto ao 11'.

processo de fabricação.

VERTICAIS
1. Golpe ou ferimento causado por certo instrumento

cortante / (Fig.) Opinião que o público pode ter de uma

instituição, produto, etc.
2. Vermelho vivo / Estritamente pessoal
3. Seguidor apaixonado / Vacina usada contra a polio

mielite
4. 1.1 00, éÍn algarismos romanos / Cidade histórica da

Itáia, com uma das maiores praças medievais da

Europa / (PaI. ingl.) Em arquitetura, piso alto de uma

construção adaptado para moradia e/ou estúdio
5. Onomatopéia de som de tambor / A língua da Roma

antiga / Acidente geográfico semelhante ao tiorde
6. (Poét.) Cheiro agradável/Cortar completamente os

cabelos / Abreviatura inglesa de Disco Compacto
7. Grupo humano característico por vínculo de raça de

língua ou de cultura / Escrivão público
8. Mercado popular de legumes, trutas e hortaliças / A

primeira luz do amanhecer
9. A atriz paulistana Ana Paula I Necessidade de fazer

rapidamente.
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PREVISAO DO T '. MPO

Alerta
As chuvas fortes que caem
sobre Estado desde o início
da semana fazem com

que o total pluviométrico
esperado para o período
fique equivalente ou até
ultrapasse o esperado para
todo o mês de setembro.
Há risco de deslizamentos
e alagamentos.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 13°C
MÁX: 17°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 19°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 20°C

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 25°C

DIVIRTA-SE

A instabilidade continua no Estado.
Por isso, o céu segue encoberto com
chuva. Ocorremmelhorias somente
à noite nas regiões do EXtremo Oeste
e Oeste. Os volumes podem ficar
entre 40 e 50 milímetros. Os ventos
são de nordeste a sudeste, fraco a

moderado com rajadas.

IfOlmea: IIfA S·��a
Nas regiões do Planalto Sul, Litoral
Sul eVale do Itajaí, há chuva na
madrugada e manhã de sexta-feira.
O tempo melhora no decorrer do
dia em toda Santa Catarina. As

temperaturas estão em elevação.
Vento de sudeste a nordeste, fraco a

moderado com rajadas.

l�
_ ...,J.

.

.,,$
Ensolarado Instável

SEVOCtVN PARA ..

OURO
A quinta-feira é de tempo
severo com chuva forte
e trovoada. A condição

persiste por todo o dia. As

temperaturas ficam entre
os 14"C e 17"C.

NOVA 27/9

CRESCENTE 4/9

... CHEIA 12/9
,-

MINGUANTE 20/9

Parcialmente
Nublado

Nublado
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beatriz.sasse@terra.com.br I 47.8433 0306

AFTER
HOUR

DIEGO JARSCHELIDIVULGAÇÃO

DIEGO JARSCHELlDIVULGAÇÃO

I
....

VAÇA
o London Pub é a primeira casa da região a lançar o material
impresso com interação a Smartphone. O material gráfico recebe
um QR Code nos cartazes de divulgação da agenda semanal.
O QR Code, acrõnimo do inglês QuickResponse, é usado no

gerenciamento de inventário em uma grande variedade de
indústrias e em aplicações direcionadas, para ajudar os usuários
na tarefa de adicionar dados em telefones celulares usando a

câmera fotográfica. Ou seja, você
pode transformar um código
impresso em um direcionamento

para um site, número de telefone
ou vídeo. Para participar desta
"brincadeira" o usuário precisa
ter um Smartphone com Q

aplicativo, que pode ser baixado
gratuitamente e instalado; então
é só apontar a câmera para o

código no cartaz do London e
,

pronto: você será redirecionado
imediatamente ao conteúdo
multimídia.

!nWlSSOS:
,f\$t<> f!ifl\iIÍ�]p
R$15; rMSl'1.1iitlO
a,'ffl!l(ja
i!flêllil$
Ilf)hot'af.
re:;elVLlS<l.
I�o;;,;/IP;
,!ondOl1faragVQ.(0II).br

Luana de Almeida (E) e Rosana
Hackbart (C) ficaram empatadas
na eleição da "Garota da Cidade" e
ambas 6caram com o primeiro lugar.
CrisIianeMeyer &coa em segundo. A
escolha foi na Connection Party, em
Massaranduba, no fim de semana

Música
A Scar coloca à disposição dos
interessados vagas no curso de
violino. As aulas são ministradas

!las segundas, terças e quintas
feiras pelo professor Kairo Adi
Kanzler e podem participar
alunos a partir de 8 anos.
Contato pelo telefone (3275-2477
ou pelo e-mail cursowscar.art.br.

Voluntariado
o CW (Centro deValorização da

Vida) realiza seleção e curso de

capacitação no dia 24, às 14h, no
auditório do CW na rodoviária
de Iaraguá. Se você temmais
de 18 anos, espírito solidário e

disponibilidade de 4h30 para
o plantão semanal, inscreva-se
pelo telefone: 0800 644-2108.

, I I I 1 • , .. I •• , • I I I f f I J � ...

DIEGO JARSCHELlDIVULGAÇÃO

PROGRAME-SE!
DI 8

LONDONPUB
Quintaneja com Fernando Lima & Banda e

mais DJ Felipe Adriano. Ingressos a R$ 10
elas e R$ 15 eles.

KANTAN LOUNGE
Double Chopp das 19 às 21 horas, compre
um ganhe outroe também Festival de Sushi.

DIA9
SCAR

Apresentação da peça liA Noviça mais

rebelde'; comWilson de Santos, inspirado
no musical "Nunsense" de Dan Goggin.

Não recomendado para menores

de 12 anos. Início às 20h30.

ZUM SCHLAUCH
Sexta Fuel com os DJs Gui Getelina, Bibbe
Andreatta e Markus.lngressos na hora.

, .

SCHROEDERFEST - Centro
de Eventos de Sc::hroeder

Às 22 horas show com Dimas Alan & Banda e

em seguida show nacional com Hugo eTiago.
Ingressos nos Postos Mime (matriz eWeg 2)
em Jaraguá, no Posto Fama em Corupá, no
Posto 28 em Guaramirim, no Pipo's Bar ou

Souza Promoções em Massaranduba ou ainda
em Schroeder nos postos Mime, Petrolim,
Salomon ou na Cabana doWeiss. Para saber
mais acesse: www.exposchroeder.com.br.

.

f

-Ór 1 I
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Caraguâ Auto Elite
A esoolho perfeito

Balada anos 80
7\ To próximo dia 24 de setembro, temfesta es-

1 \' pecial na London Pub. Rola a Balada dos
Anos 80. Noite que você vai ouvir e curtir gran
des hits, raridades, músicas inesquecíveis que
fazem parte do currículo da vida demuitos. Você
vai fechar os olhos, relaxar, deixando que a mú
sica entre em suamente e viajar através do tem
po pela autoestrada da música com destino à
década 80. Tudo embalado pelos DJs Macarrão
eNeniWolf.Mas cuidado que isto pode trazeral
gumas consequências: lembrar do primeiro bei
jo, dos bailes nagaragem, das casas noturnas da
época, querer jogarAtari de novo, aí vai querer
irpara o Doering, Corujinha... Imperdivel!

7a Stammtisch
Será realizada, no dia 24 de setembro, a partir das
10 horas, naAv. GetúlioVargas, Centro deCorupá.
O evento, como sempre, tem por finalidade a

preservação da cultura, a confraternização e o

fortalecimento da amizade entre os participantes.
A iniciativa é do Lions Clube de Corupá.Valor da
inscrição R$ 150,00 pelo fone 3375-0742 ou pelo
e-mail: lionscorupa@gmail.com.

i e lem-
o chope que movimentará a 25a Noite Alemã,
dia 25 de setembro, no Baependi, será o mesmo

que este colunista aprecia: o saboroso Kõnígs
Bier. Bom demais!

Leitor fiel
A leitora fiel de hoje é a Suzana, comunicadora da
Studio FM. Ela é outra amiga que acompanha a

coluna todos os dias. Valeumesmo!

� 3055-0024

,.

NIVER

WeWngton
luiz, ao lado
da namorada,
foi o grande

. aniversariante
do dia seis de
setembro

Moa Gonçalves
,

MAURICIO HERMANN
_-

KANTAN Livia Oliveira e llIeksander
Kokot no Kantan Sushi Lounge

Curso
o CVV - Centro de

Valorização daVida, vai
promove,no próximo
dia 24 de setembro, às 14
horas, noAuditório da
entidade(piso superior
da rodoviária), um
importante curso de
seleção e capacitação
de voluntários.Mais

informações pelo fone
0800644-2108.

,.

FAMILIA O meu

amigo José Carlos
Junckes (popular
Zequinha), a
esposa Dieta, a 6Iha
Bruna Luiza com o

namorado Daniel

Garcia, na lia
Feijoada do Moa

,'. \"
"

..

. '�,' .�.�: i ',I, ): .,,'
•

,"

Confira amanbal

moagoncalves@netuno.com.br

llID8Rm auo 881118.1
O CORREIO DO POVOBuxixo

Segunda-feira, quando uma
bem-nascida emal-humorada
senhora deu a sonorabronca em
uma atendente, os clientes do posto
de gasolina pararam. Espantosa foi a
torcida, a favor da funcionária quemostrou
mais postura e educação que a caixa alta,
no confronto que só foi tranquilizado após um .

copo de chope Kõnígs Bier bem gelado.

• Os camarotes da23a; ,:: ..
Schützenfestjá estão sendo
comerct'alizados.Mais
informações pelo fone 88'17-
0965. Esse ano a festa mais
alemã da região promete.

BELA A beldade .

Dani Shulz nas
baladas da moda

Tudo se sabe!
Como todo mundo sabe, diz um
velho ditado que primo e pombo é que
sujam a casa ...Pelo sim, pelo não, recebi
um torpedo contando que um profissional
liberal da área da saúde estaria de romance

.

secreto com uma prima. Ambos com sobrenome
bem sonoro. Uau!! Em Iaraguá do Sul tudo se sabe.

• Hoje édia 'de curtir, na
London Pub, a "Outnianqa'.
Muito pagode com sertanejo
e a participação especial do
meu amigoFernandoLima
& Banda. Presença também
do FelipeAdriano, residente
da casa.

TRIO Jéssica, Zequinha e Dani
curtindo no show de Téo &: Edu,
no último sábado, na TheWav!

.• A banda Capitão Caverna
vai embalar a Feijoca, dia
24 de setembro, nó Espaço
do Oca.

Onde
comer bem

•Dia 29 de outubro vai
rolar, em Iaraguá do Sul,
mais uma edição da Green
Bats. Agendem!

• Sábado, apartir das 9
horas da manhã, as sócias
Margot e Giza recebem

amigas e clientes open
house para brindes de
inauguração da. Carolla
Duarte, que é totalmente
especialisada nos mais
belos apatos.

Folocódromo
Pelomeu fio vermelho fiquei sabendo que a

descolada loira que teria flertado com o cantor

Nasi, ex-banda Ira!, na 11a Feijoada do Moa,
teria sido a empresáriaMárciaAlbertonlleia
se Episteme). Por favor, uma taça bem gelada
da nossa espumante Cave Pericó.

Na PizzariaDomini, na
Praça deAlimentação
do SuperAngeloni.

• Para gosta de reunir
amigos e curtir uma
feijoada daquelas. Sábado,

, noScondidinho, tem,
Feiieada à Brasileira:"Bom

.

aemCliS!·. '

SHOW As irmãs Luciana e LiIan
Lehmert no show da banda Velhas

Virgens, no Espaço do Oca

Dica de hoje
Curtir as delicias da
Confraria do Churrasco.

Reservas:

(48)21 07.8 .·00�ãr;itQI
.

"
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

A CHUVA QUE
ALEGRA E ESTRAGA

Ojaraguaense já criou uma relação de amor e
ódio com a chuva, que costuma cair durante

boa parte do ano na cidade e na região. Sempre
que o tempo fecha e as nuvens cobrem o céu, é
a mesma reclamação de sempre: "corno chove
em Iaraguá do Sul". Realmente, chove demais na
maior cidade do Vale do Itapocu. Nessa hora, os
católicos já se perguntam o que fizeram de errado
a São Pedro, para merecerem tanta água sobre
suas cabeças. Mas os ateus também falam isso,
nem que seja sob força de expressão.
Bom, o fato é que parece que as nuvens

escolheram Iaraguá do Sul como principal ponto
de parada quando estão querendo dar aquela
descansada. Quando elas resolvem fazer isso,
estraga tudo: o passeio, o ânimo para sair e outras
coisas. A chuva acaba virando desculpa para
muita coisa. Quem nunca falou que vai fazer tal
coisa quando parar de chover?
Mas também não da para ser tão ingrato com
a chuva. Afinal, é tão bom ficar em casa com

chuva, dormir com chuva, namorar com chuva,
.
só ouvindo o barulhinho caindo constante no

telhado ou na calha que segura a água. Enquanto
o mundo acontece lá fora, nós só usamos a

imaginação.
Algumas pessoas
devem estar

lendo este texto e

pensando que o

cara que escreveu
é um tremendo
insensível em

responsáveis não falar sobre isso em
agirem de forma tempos de tantos

responsável, caberá desastres naturais
a nós curtir o

barulho da chuva e
causados pela

torcer para que não
chuva. Não, caro

caia nenhuma casa leitor, não esqueci.
Infelizmente, isso
tudo acontece

pela ação do
homem e pela

falta de responsabilidade de algumas pessoas
que apenas fingem estar resolvendo o problema
e empurram tudo com a barriga como se na

próxima temporada de chuva tudo vá se resolver
e os votos irão cair pelas calhas diretamente nas

urnas. Enquanto os principais responsáveis não
agirem de forma responsável, caberá a nós curtir
o barulho da chuva e torcer para que não caia
nenhuma casa e não desmorone nenhuma terra.
Certas pessoas sentam em seus cargos
confortáveis e aguardam tudo acontecer, sem

sequer pisar na poça de água e molhar o pé.
Mas tenho fé de que algum dia todas as pessoas
poderão apenas reclamar da chuva sem a

preocupação nos ombros ou poderão curtir
a água caindo no telhado enquanto dormem,
namoram ou descansam.

Enquanto os

principais

e não desmorone
nenhuma terra.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Essa cachorrinha da raça Bichon Frisé fugiu de casa no último sábado, por volta das
17h, no Loteamento Champagnat, em Jaraguá do Sul. Ela é dócil e frágil, pois já tem
sete anos e precisa de cuidados especiais. Quem souber do paradeiro dela deve
entrar em contato pelos telefones (47) 3370-1129, 3371-1918 e 9993-9534.

www.gu.mz..oom..br

(41)3311-4141

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
René conforta Griselda, que chora ao lembrar os

insultos de Antenor. Leonardo tira fotos de René Junior
com a Gatona do Leblon. Amália recebe uma ligação
informando sobre o acidente de Antenor. Rafael presta
queixa do furto do carro de Juan na delegacia. Amália
avisa à mãe do acidente de Antenor e René a leva até
o local do desastre. Dagmar conta para Leonardo que
Leandro está trabalhando no Tupinambar. Patrícia vai
ao encontro de Antenor no hospital. Griselda encontra
o filho acidentado na UTI.

de Jesuíno. Timóteo fica aliviado quando Úrsula fala
que Açucena vai se apaixonar por ele depois que
tomar sua poção. Jesuíno chega ao acampamento
dos cangaceiros e Cândida o abraça aliviada. Cí
cero, Dora e Felipe entram disfarçados na fazenda
de Timóteo. Timóteo fica irritado ao saber que foi

enganado. Zóio-Furado vê Dora e Felipe abrindo
a porteira da fazenda para os cangaceiros. Zóio
Furado intercepta Dora e Felipe, mas deixa os dois

escaparem. Jesuíno fica preocupado ao saber que
a amada continua na fazenda. Timóteo se arruma

para sua noite de núpcias. Úrsula entrega sua po
ção para Açucena.• MORDE & ASSOPRA

Salomé diz que vai investir as últimas economias
na fazenda e Marcos se espanta. Abner se depara com

Salomé escavando as terras da fazenda e protesta.
Diogo surge na casa de Dulce e é reconhecido pela fa
xineira. Júlia aconselha Dulce a contar para Guilherme

que o pai dele está na cidade. Salomé resolve dirigir
a escavadeira e sofre um acidente. Júlia conta para
Abner que Zariguim descobriu diamantes nas terras
da fazenda e o aconselha a procurar ícaro para se

informar melhor. Dulce decide contar para Guilherme

que o pai dele voltou.

• VIDAS EM JOGO
Maurício protege Regina e a põe dentro do carro.

Os policiais os perseguem durante o tiroteio. Carlos
decide contar a Welligton sobre seu passado. Regina
faz com que Maurício perca o controle do carro. Tatia
na conversa com Patrícia e a aconselha a não pensar
só em dinheiro. José e Severino conversam sobre o

pacto do bolão e concordam que ninguém conseguirá
cumprir o acordo. Belmiro pede a mão de Hermezinda
em casamento. Andrea e Lucas assistem à prisão de
Maurício pela televisão. Rodrigão rende o segurança
de Lucas e dá uma coronhada na cabeça do ex-mo

torista de van.
• CORDEL ENCANTADO

Todos na cidade ficam abalados com a morte

/
Adriana Bettoni
Alessandra vieira
Anderson Berwaldt

Edélson Lourenço
Fernanda Winter
Fernando Kath
Gustavo H. Bortolini
Gustavo Ruediger
lgor Grutzmacher Koch
Isabele L. Wichral
Jeniffer Keunecke
Jéssica dos Santos
Lilian M. Panstein

I II I ." I r , (I! ) ( r f -
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Luiz A. Franzner
Manuella Giosele
Marli Keunecke
Osvaldo Stinghen
Patricia N. de S. Marques
Raul Pauptz
Valdenor Fleming
Wagner Klein
Welinton L. Freitas

Artur Orse

Augustinho Michalack
Carolina R. Siewerdt
Carolina R. Siewerdt
Cristiane S, Vasel
Dorival Vasel

A morte seguiu a Academia
Darke até a antiga cidade
de Istambul e um caçador
desconhecido está à solta.
A bolsista Cassie Bell está
fascinada pela beleza da cidade,
embora não tenha tempo
para relaxar. Dividida entre
uma antiga paixão e um novo

romance, ela deve também
escolher entre permanecer no
seleto mundo dos Escolhidos
ou ser fiel aos seus melhores
amigos. Enquanto isso, um
assassino está perseguindo os

Escolhidos. E Cassie está a ponto
de descobrir que ninguém está
acima de qualquer suspeita .

A CAMINHO DO VERÃO

Auden resolve passar as
férias de verão em COlby, uma
minúscula cidade do litoral,
com o pai, sua nova esposa e

Thisbe, a filha do casal e a mais
nova irmãzinha. Lá, ela revê
seus conceitos em relação à
madrasta, encara um emprego
de férias em uma boutique
totalmente demais e conhece
EIi, um garoto misterioso com

o qual embarca em uma busca:
experimentar uma adolescência
sem preocupações que lhe foi
negada enquanto ele procura se

recuperar de um acontecimento
trágico. Junte dois solitários,
uma bicicleta, um estoque
infindável de madrugadas com

insônia, tortas e café e tudo
pode acontecer.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TIRINHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

MA

Em 'Smurfs - O Filme', quando a

perseguição do malvado mago
Gargamel expulsa os Smurfs da sua

vila através de um portal mágico,
eles vem parar no nosso mundo,
bem no meio do Central Park de
Nova Iorque. Com apenas "três

maçãs" de altura e presos na Big
Apple, os Smurfs precisam encontrar

um jeito de voltar para a vila antes

que Gargamel os localize.

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 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• Os Smurfs - Dub (14h40 e 16h50)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h30, 19h e 21h20)
• 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 h10)
• 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)

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 21 h20)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• A árvore da vida - Leg (15h, 18h15 e 21h10)
• 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 21h)
• 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 2Oh4O)
• 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 (13h10, 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)

Cenas de sexo não

envergonham atriz
A atrizGuilherminaGuinle confessou estar
à vontade para fazer as cenasmais quentes
de Beatriz, sua personagem na novela global
aAstro. IIÉ uma questão delicada, mas não
tenho problema em fazer cenas de sexo,
desde que tenham aver com a história",
afirmou.A atriz está solteira há dois meses,
desde que terminou o namoro com o ator

Murilo Benício.

-

CI

ez

-r-tual
a atorReynaldo Gianecchini foi buscar no
espiritismo auxílio para a curado câncer
linfático. amédium João Berbel, do Instituto
Medicina doAlém, de Franca (interior de
São Paulo), que também operou o pai do
ator, realizou a cirurgia espiritual ainda no
hospital. liA cirurgia espiritual entra como um
complemento ao tratamento damedicina
convencional", explica o espírita.

Pe Lanza e Gioveama
se estranham na festa
a cantor Pe Lanza, da bandaRestart, e a atriz
Giovanna Lancellotti protagonizaram uma

cena esquisita durante a festa que aconteceu

após a 18a edição do PrêmioMultishow. Com
o dedo no rosto da namorada, o vocalista
parecia exaltado. Porém, assim que o casal

percebeu a presença dos paparazzi, procurou
amenizar o clima de tensão e se abraçou.

Homem invade
casa de cantora
Um homem de 36 anos foi preso após
invadir a residência de Celine Dion. Além
de entrar na mansão, o criminoso comeu

e tomou banho na casa da cantora. A
dona do hit My HeartWill Go On e o

marido, Rene Angelil, não estavam em

casa na hora do crime. Daniel Bedard foi

capturado pela polícia, logo após o alarme
da residência ser desligado.

HORÓSCOPO

Atriz nega romance
com Caio Castro
A atrizAdriana Birolli negou qualquer
relação amorosa com o parceiro de novela
Caio Castro. �IÉ normal surgirem os boatos,
toda novela tem um casal que provoca esse

tipo de comentário, mas nós sabemos que
não tem nada, ele é só meu amigo", disse.
Aos 23 anos, a atriz já sonha em sermãe.

"Quero ter uns três filhos. Quem sabe daqui
a uns dez anos?", confessou.

egina Duarte fez

plástica aos 38 anos
Prestes a completar 50 anos de carreira,
Regina Duarte, 64, disse que a idade só lhe
fez bem. "Não quero me aposentar nunca!
a passado fica na estante, nas fotografias",
garante. "Fiz a primeira plástica aos 38

anos, o meu rosto foi todo recortado.

Hoje, jamais faria aquilo. Mas o que
importa é o prazer que estou tendo com a

vida", complementa.

ÁRIES
Fase ideal para lidar com atividades que reúnam ou dependam
de um grande número de pessoas. Bom momento para quebrar
à rotina e dar um novo rumo à vida amorosa. Faça alianças.

TOURO
Quanto mais liberdade de ação você tiver, maior será a
produtividade. Este é um bom dia para surpreender a pessoa
amada. Mantenha a discrição sobre a vida amorosa.

GÊMEOS
O desejo de viajar e alargar os horizontes pode bater de
frente com as responsabilidades de rotina. Alguém que anda

longe pode despertar saudades. Mntenha os pés no chão.

CÂNCER
Esta é uma fase em que poderá atingir uma nova clientela ou

diversificar as atividades. Romance com alguém de prestígio
conta com ótimas vibrações. Confie em sua intuição.

LEÃO
Hoje, você estará mais sociável e capaz de trabalhar em
equipe. O dia revela facilidade para as atividades ligadas à
arte, fantasia e inspiração. É hora de surpreender seu amor:

VIRGEM
O trabalho de rotina conta com boas energias. Quanto mais
sigilosa for a atuação profissional, maior será a produtividade. A
chance de reavivar a vida amorosa pode surgir:

LIBRA

Hoje, você saberá entreter a clientela com certa facilidade.
O convívio com a pessoa amada receberá o estimulo das
estrelas. Procure a companhia de quem faz bem a você.

ESCORPIÃO
Não deixe que o comodismo e o desânimo prejudiquem a

carreira. A atração física vai desempenhar um papel importante
no relacionamento amoroso.A autonomia estará favorecida.

SAGITÁRIO
A lua aquariana deixa você mais sociável. Hoje, terá melhor
percepção do mundo ao redor: O astral será dos mais
excitantes no romance. Curta o momento.

CAPRICÓRNIO
Convém ser mais realista com o que ganha e com o que
gasta, do contrário poderá se ver em apuros. No campo
afetivo, esqueça o passado. Aja com mais generosidade.

AQUÁRIO
No trabalho, as atividades que envolvam diretamente o

público serão favorecidas. Um encontro inesperadó pode
estimular a vida amorosa. Expresse suas vontades.

PEIXES
Trabalho que envolva documentos e meios de comunicação
conta com boas vibrações. Há chance de pintar um romanee

secreto. Mantenha discrição no ambiente profissional.
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TURISMO

T Jiajar é tudo de bom, principalmente, quando se tem no

V roteiro de maravilhas visuais. E, para encontrá-las, os
brasileiros não precisam nem mesmo sair do país, afinal,
temos alguns dos mais lindos cenários, aqueles que podem
ser chamados de patrimônios mundiais. Se você está pen
sando em relaxar passeando por aí, confira algumas dicas.

CENTRO HISTÓRICO DE OLINDA

"Capital da cultura', Olinda foi fundada no século 16 e tem uma

mistura de arquitetura colonial portuguesa e holandesa. O centro

histórico de Olinda tem casas coloridas, igrejas, capelas e, o que é
mais conhecido, a cidade recebe urn animado Carnaval.

COMPLEXO DE CONSERVAÇÃO DO PANTANAL
Cobrindo uma área de 190mil hectares, o Complexo
de Conservação do Pantanal inclui quatro áreas de

preservação no sudoeste do Mato Grosso. A diversidade
e abundância da vegetação e da vida animal fazem desta

região um lugar único e espetacular.

CENTRO HISTÓRICO DE OURO PRETO
Fundada em 1711, Ouro Preto é a antiga capital
de Minas Gerais e era o coração da corrida
do ouro no século 17. Com o final das minas
de ouro, no século 19, a influência da cidade
diminuiu, mas marcos da cidade como a Igreja
de São Francisco de Assis, a Praça Tiradentes e as

esculturas do Aleijadinho testemunham a antiga
prosperidade de Ouro Preto e fazem da cidade
um dos principais destinos culturais do Brasil.

PARQUE N.CIONAI. DA
SERRA A APIVo
Criado no Piauí para preservar um dos
maiores tesouros arqueológicos do mundo,
com mais de 30mil inscrições pré-históricas
de até 60mil anos, o Parque Nacional da Serra
da Capivara tem também belezas naturais,
com formações rochosas impressionantes.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES -----.----------�----------,
O sítio arqueológico de SãoMiguel dasMissões
Arcanjo, no Rio Grande do Sul, tem ruínas jesuíticas
construídas entre os séculos 17 e 18 em território

guarani. Igrejas, residências e outras construções
fazem parte do Patrimônio segundo a Unesco.

PARQUE NACIONAL DO JAÚ
Maior parque nacional de selva do mundo, o
Parque Nacional do Iaú, no Amazonas, faz parte
do Complexo de Conservação daAmazônia
Central. O Parque tem urna superfície de mais de
dois milhões de hectares, e o Complexo totaliza
mais de cinco milhões de hectares, criando uma
reserva única de fauna e flora em urn dos maiores
santuários da biodiversidade do planeta.

PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU---
Um dos maiores espetáculos da natureza
brasileira, e provavelmente no mundo, está
no estado do Paraná, na beira do Rio Iguaçu.
O Parque Nacional do Iguaçu e as famosas
cataratas podem ser apreciados tanto do lado
brasileiro quanto do argentino, em meio a

ricas fauna e flora.
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"Sou gré,lto pela
oportunidade de

poder 'atuar na área
comercial, pois me

proporcionou
crescimento pessoal
e profissional nestes
25 anos de WEG."

Roberto Carlos Buzzarello
25 anos de WEG

Jaraguá do Sul - ,SC
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CRIS
WATZKO. ESTUDIlHTE

DE DIREITO

PONTO DE VISTA

HUMILDADE

Antes de escrever sobre esta nobre
virtude chamada humildade, Jaça

questão de relembrar as virtudes que
foram abordadas nos artigos anterio
res: paciência, disciplina, trabalho, fé,
bondade, caridade, serenidade, persis
tência, e coragem.

Chegamos então à virtude de número
10, e com isso encerro este pequeno ciclo
de artigos sobre as virtudes que devemos
buscar exercer durante nossa vida.

Humildade é uma palavra que tem

sua origem na palavra latina húmus e

que significa "filhos da terra". É esta vir
tude que nos dá o sentimento exato das

pessoas que são modestas, cordiais, sim
ples e honestas.

A humildade é a base da felicidade
e de todas as grandes realizações hu
manas, basta lermos um pouco sobre a

vida de homens e mulheres que doaram
sua vida e tempo em prol do próximo e

da humanidade, entre eles: Jesus Cristo,
Francisco de Assis, Mahatma Gandhi,
Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II, e
Madre Paulina.

.

Existe um provérbio chinês que diz

o seguinte: "Não andes na minha fren
te, eu poderia não te seguir; não andes
atrás de mim, eu não saberia te condu
zir; andes a meu lado e seremos sem

pre amigos". Tenham certeza que só a

pessoa que é humilde é que encontrou
a felicidade "e tem paz interior no seu

coração.
A história que quero compartilhar

com os leitores hoje é um episódio da
vida de Abraham Lincoln, e que descreve
a importância de sermos humildes.

Este homem foi presidente dos Esta
dos Unidos, e imaginem o choque que
ele causou na nobreza americana. Como
é que um simples filho de sapateiro po
deria assumir a liderança do país? No
momento em que o senador coordenava
o juramento à pátria de Lincoln, fez o se

guinte comentário:
- Vamos ver se o filho de um sapateiro

tem condições de dirigir nosso país.
E eis a humilde resposta de Abraham

Lincoln:
- Que bom que o senhor lembrou-se

de-meu pai. Eu gostaria de ser um presi
dente tão bom quanto meu pai foi um sa-

pateiro. Aliás, estou vendo que o senhor
está usando um par de sapatos que ele
fabricou. Eu aprendi a consertar sapatos
commeu pai e, se algum dia os seus apre
sentarem algum problema, me procure
que eu os consertarei.

Que belo exemplo que Abraham Lin
coln nos deixou, mesmo sabendo da po
sição política que ele iria exercer, ele se

manteve humilde, lembrando de ser sim

ples e cortês, assim como o pai dele deve
ter ensinado. A humildade é uma virtude

que podemos e devemos adquirir len
tamente ao longo da nossa vida. É com

os pais que as crianças e jovens devem

aprender sobre a importância deserem
humildes. Que tal buscarmos desenvol
ver esta virtude?

Encerro este artigo com uma frase de
Allan Kardec. "Apureza de coração é inse

parável da simplicidade e da humildade".

Busque ser humilde e valorize as coisas

simples da vida, como o simples nascer e
por do sol, uma conversa com os amigos,
entre outras coisas, e verás o bem que
fará para seu coração como para quem
está a seu lado.

Abertura de Vaga para Contratação
Vagas para ambos os sexos

senac

Atuação N2 de Vagas

01 (uma)
c-

01 (uma)

.. .

. ..

Jaraguá do Sul 19,83

.
. . ... . .

Jaraguá do Sul 19,83

08 a 12/09/2011

08 a 12/09/2011

A critério do SENAC poderá haver aproveitamento de candidatos classificados em processo seletivo anterior, no prazo de até 24 meses, respeitando
a ordem classificatória.

www.sc.senac.br

DO LEITOR

E?
,

s

Jaraguá do Sul, com todo seu potencial
de primeiro mundo, mostra ser uma

calamidade quando o assunto é saúde. A
não ser que você tenha plano extra.

Mas se você tem apenas o SUS (Siste
ma Único de Saúde) pode esperar sentado
durante seis horas para ser atendido no

pronto-socorro do Hospital eMaternidade
São José. Este fato aconteceu dia 2 de se

tembro, quando levei meu irmão que es

tava se queixando de falta de ar. Seis horas

para ser atendido! E não adianta pedir... Se
a pessoa estámorrendo precisa provar que
estámorrendo, senão não é atendido.

Ambulâncias são preferência, planos
extras são preferências. Não estou dizendo
que não existam casos graves que mere

çam atenção imediata, mas seis horas de

espera? E os impostos que pagamos, não
são os mesmos que os dos outros? Se não
tem médicos, vamos contratar mais. Cadê
a Prefeitura para agilizar isso?

Para Iaraguá do Sul ganhar fama de
cidade industrial, precisou de todas estas

pessoas. E agora o cuidado com elas, cadê?
Que vergonha!

Almir Rogério JIiUesheim,
aaaIista de laboratório

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
CENTRO IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica, por
tadora do CNPJ 04.636.570/0001-23, torna pú
blico que requereu à Fundação Jaraguaense de
Meio Ambiente (FUJAMA), a Licença Ambiental
de Operação (L.A.O.), para a atividade de Lote
amento Exclusiva ou Predominantemente Resi
dencial, do Loteamento "Residencial Maria Ana ,

localizado na Rua 9 - 25 de Julho e Rua 183
- José Marangoni, Bairro Vila Nova em Jaraguá
do Sul- se.

Orientador com Especialização
em Enfermagem do Trabalho

"Promoção e Prevenção"
-�'__'-----'--�------

Orientador com Especialização
em Enfermagem do Trabalho

"Planejamento e Organização"
Asdemaisinfo�maçõessobreoproc��letivo ���0�no'��T�1al�;���sc��si�-----

Fone: 3375-0500

Programação:
J·ornal da Band .. Das6�()O h .as 7:00 h

Apresentação: Tim Francisco

A Hora. do Ronco .. Das 1:00 h as 9:00 h
Humor e irreverência na sua manhã!

Manhã Show - Das 9:00 h as 12:00 h
Varied,ades, prêmios e a

participaçãodo do ouviri.te·
Apresentação: Jaqué �ebouças

Programa da Tarde· Das 14:00 h as 17:00 h
Variedades, prêmiOS e a participação do ouvinte

Apresentação: Marcelo Strack

www.bandf·rn99.coln.br
;.i� i:,: ,II ,:' li : -h :1 "I' .1: .,:, . �')!f'�,
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BUSCANDO SOLUÇA0

funciona, mas, se trabalhasse, não
evitaria o acidente. A afirmação é
do superintendente do Deinfra
de Joinville, órgão responsável
pela manutenção do único equi
pamento da SC-413, Eduardo Ha-

.

mond Régua. "O caminhão bateu
no meio do trem. Ele teria quebra
do a cancela também, ela não evi
taria nada", diz.

Para Régua, o aparelho tem

mais utilidade dentro das cida
des. Além disso, fios elétricos
foram roubados duas vezes no

local, estragando a cancela. Ta
chões e placas sinalizam o cruza

mento' mas não são suficiente. O

superintendente espera resolver
com aALL o que seria mais apro
priado para uma melhor sinali

zação no trecho.

Pormais segurança
nos trilhos do trem
Reunião debaterá soluções para
cruzamentos perigosos na região

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

de Infraestrutura), Prefeituras de

Jaraguá do Sul e Guaramirim e da
Câmara de Jaraguá e Guaramirim.

Segundo Caubi, o encontro

servirá para "dar um ponto final"
aos perigos nos cruzamentos.

"Todo mundo lava as mãos. Um

empurra o problema para o outro

e fica assim mesmo", afirma o ve

reador, que cita o acidente do dia
8 de agosto, na Rodovia do Arroz,
como um alerta. Na ocasião, uma
carreta colidiu com um trem na

passagem do trilho deixando o

motorista em estado grave.
A cancela da passagem não

GUSTAVO CIDRAL

/\ cidentes recorrentes e riscos
I\aos motoristas que cruzam li
nhas férreas na região do Vale do

Itapocu motivaram uma reunião

que será realizada nesta sexta-fei
ra, dia 9, na Câmara deVereadores
de Guaramirim. A segurança nas

passagens de níveis do trem esta

rá em pauta na conversa marca

da pelo vereador Caubi Pinheiro
(PDT) com os representantes da
ALL (América Latina Logística),
Deinfra (Departamento Estadual

EDUARDO MONTECINO

Manutenção
erndia

Em Iaraguá do Sul, há 11 can

celas no total de 56 cruzamentos.

A Prefeitura terceiriza a manuten

ção. Segundo o diretor setor de
Trânsito e Transportes, José Antô
nio Schmitt, a empresa JMS recebe
por mês R$ 16 mil para cuidar de
dez equipamentos, R$ 1.600 por
unidade. Um deles fica no acesso

a uma indústria, que fica respon
sável pelamanutenção.

Um relatório de ocorrências
é feito duas vezes por semana de
todas as cancelas pelo técnico ele
trônico GuiomarAntônio May. Ele
também faz plantão 24h por dia
caso ocorra algum dano aos apa
relhos. Nessas vistorias são repos
tas peças perdidas em acidentes
ou vandalismo. De acordo com o

profissional, pouca coisa precisa
ser reparada nas visitas.

Em duas cancelas, na Reinoldo

Rau, os braços não podem funcio
nar. Os sinais luminosos e sonoros

avisam a chegada do trem, porém,
as barreiras não se movimentam

para impedir a passagem de veícu
los. Cabos suspensos de telefonia

atrapalham o movimento dos bra

ços. O setor de Trânsito e Transpor
tes enviou um ofício a todas as em

presas da cidade a fim de contornar
a situação, mas não obteve resposta
alguma. O caso está no departa
mento jurídico da Prefeitura.

Em Guaramirim, há 29 passa
gens de nível de trem e nenhuma
cancela.

Por que não há
cancela em todos
os cruzamentos

A assessoria da ALL explica que
empresa solicita a instalação de
cancelas somente em cruzamen

tos férreos que apresentam pouca
segurança, pois, de acordo com

a legislação brasileira, o uso do

aparelho não é item obrigatório. Os
equipamentos sofrem ação de vân
dalos e podem apresentar proble
mas técnicos frequentes. Por isso,
segundo a empresa, as Prefeituras
têm optado pelo reforço da sina

lização passiva: placas de Pare, Cruz
de Santo André, redutores de velo
cidade, para evitar acidentes.:

Inspeção veiculargratuita acontece no dia 17
Enquanto a inspeção veicu

lar prevista no Código de Trân
sito Brasileiro não sai do papel,
o Núcleo de Auto Mecânicas de

Jaraguá do Sul dá uma força a

proprietários de veículos com

um completo check-up gratuito.

o evento ocorre no sábado
da próxima semana, dia 17 de
setembro, das 9 às 17 horas, na
Praça Angelo Piazera. Para parti
cipar' basta comparecer ao local
e se cadastrar com os mecânicos,
entregando um quilo de alimen-

to não-perecível. Serão mais de
20 testes que indicarão a situa

ção do veículo. Quem passar pelo
evento ganhará 10% de desconto
no custo de mão de obra quando
levar o carro a uma das oficinas
nucleadas.

O objetivo do programa IVG,
que acontece em várias regiões
do Estado, é orientar as pessoas
quando aos perigos que podem
surgir com a falta de manuten

ção periódica nos veículos. Os

profissionais lembram ainda que

a condição automotiva influen
cia diretamente em acidentes de
trânsito, além do tempo de vida
útil dos veículos.

Outra meta é divulgar o tra

balho das oficinas nucleadas à
.,

Acijs-Apevi.
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Queda de barreira deixou rua Ervin Rux, no Rio da Luz, tomada por lama

A ERTA
.

Chuva em excesso

traz pre'ocupação
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão

,

em alerta. Orgãos monitoram o nível
dos rios e chuva deve ficar até amanhã

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

os desfiles e comemorações
CÍvicas deram lugar à pre

ocupação dos moradores da re

gião do Vale do Itapocu no feria
do de 7 de setembro. Os dois dias
de chuva ininterrupta deixaram
bombeiros e Defesa Civil em es

tado de alerta. O caso mais gra
ve foi na rua Rodolfo Sanson no

bairro Ilha da Figueira. Um mor

ro, localizado no fim da rua, des
moronou atingindo o muro de
uma casa. Uma retroescavadeira
trabalhava na retirada de terra do
local. Os moradores e alguns vi
zinhos observavam o trabalho da
Defesa Civil. Edno José Teixeira,
29 anos, mora há apenas cinco
meses na ruaO operário afirma

que quando comprou a casa não
sabia dos desmoronamentos,
mas com o passar do tempo sou

be de um pequeno deslizamento

ocorrido no mês de janeiro de
2011 nos fundos de sua residên
cia. Segundo ele, nada que tenha

comprometido o terreno ou a es

trutura da construção. Edno es

cutou o barulho pouco antes de
o morro ceder e atingir o muro

da casa da vizinha, por volta das
10h30 de ontem. "Ouvi e corri na

janela para ver o que era", lembra.
No bairro Rio da Luz, a queda

de uma barreira trancou a passa
gem na rua Ervin Rux. De acordo
com Reino Kichkoefel, 67 anos,
morador da localidade há 45

anos, é a terceira vez que ocor

re desmoronamento no local. O

aposentado não soube precisar
qual foi a última vez, mas preo
cupa-se ao recordar que isso tem
acontecido com frequência. "An
tes isso não acontecia", diz. A rua

passou parte da manhã fechada,
por volta das 13h30 uma retroes
cavadeira fez a retirada de terra

da via. No bairro Rio da Luz os

moradores também viram o nível
do rio subir. Ari Laffin, 52 anos,
morador da margem do rio, re
corda das chuvas de janeiro des
te ano. (� água chegou na frente
da minha casa. Dá um pouco de
medo quando chove assim", ad
mite. Segundo Ari, morador da
rua Eurico Duwe há cinco anos,

alguns vizinhos perderam mó
veis e eletrônicos nas cheias do
último verão.

As outras ocorrências regis
tradas pela Defesa Civil foram no

bairro Chico de Paulo, onde hou
ve um pequeno. escorregamento
de terra - não chegando a ocupar
a pista - e no bairro Ribeirão Ca
valo. Nesta localidade ocorreu o

entupimento de tubulação e a
. queda de uma árvore. No bairro
Boa Vista, localidade bastante

atingida pelas chuvas de janei
ro, a preocupação era com a

água que descia das encostas do
morro e com os bueiros tampa
dos. Outro problema que atinge
o bairro é a interrupção do for
necimento de água. Segundo os

moradores, eles estão sem água
desde terça - feira. I

O secretário da Defesa Civil, JairAlquíní, afirma que os órgãos
públicos estão em alerta emonitorando o volume de chuvas
e o nível do Rio Itapocu. De acordo com Ronis Roberto Bosse,
diretor de Fisoalização da Defesa Civil, a preocupação se dá

justamente pelo volume de chuvas. Segundo ele, em dois dias
choveu 122mm, quando o previsto para o mês inteiro era de
180mm. 110 nosso registro anterior é de 120mm em três dias",
comenta Bosse. O Corpo de BombeirosVoluntários mediu
durante todo o dia de ontem o aumento do limite do Rio

.

Itapocu. Por volta das 7 horas, o rio estava 2m30 acima do nível
normal. Às 13 horas marcou 2m80 (maior número registrado)
e às 17 horas, 2m40. Nos outrosmunicípios da região nenhuma
ocorrência grave foi registrada.ADefesaCivil pede para que
a população fique em alerta, principalmente aos sinais da
natureza. "Postes e árvores inclinados, pedras rolando e

água barrenta podem representar risco de deslizamento",
avisa Bosse.A previsão é para que as chuvas continuem até
amanhã. O telefone da Defesa Civil é 199 ou 3273-2441. Para
contatar os bombeiros, o telefone é o 193.

Ari Laf&n controla nível do rio temendo
que água invada a sua moradia

Postes e árvores inclinados,
pedras rolando e água barrenta
podem representar risco de

deslizamento.
Ronis Roberto Bosse, diretoi' de
fiscali7ação daDefesa CivD

Rio chegou a &car 2m8O acima do nível
nonnaI, monitoramento é constànte
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MERECIDA

[uventus vence e segue invicto
Em jogo de muita garra
e cartões distribuídos,
Moleque Travesso
vence em casa o líder do

campeonato por 1 a O

J.ARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O"

GUSTAVO ClORAL

/\ tarde chuvosa no feriado de ontem era

r1convidativa para ficar em casa. Porém,
a torcida do Juventus compareceu ao Es

tádio João Marcatto e não se decepcionou.
O time de Iaraguá do Sul venceu o Hercílio

Luz, de Tubarão, e continua invicto naDivi
são Especial do Campeonato Catarinense,
com duas vitórias e três empates.

A partida foi equilibrada nos primei
ros 15 minutos, com chances para as duas

equipes. Mas, o Moleque Travesso passou
a dominar o jogo. O treinador do time, An
tônio Padilha, o Nino, entrou com a forma

ção ofensiva 4-3-3. O esquema surtiu efeito

pelo lado esquerdo, onde boas jogadas saí
ram dos pés de Max, Aldair e Matheus. Mas
os chutes iam sem força em direção ao gol.

Pelo lado do Hercílio Luz, Leandro inco
modava a defesa do Iuve em poucas opor
tunidades. Numa delas, o atacante acertou

a trave em meia altura num chute de fora.
No rebote, o goleiro Darci segurou a bola. O
time do sul começou a pressionar mais no
final do lo tempo, com chutes e cruzamen-

to pelo lado esquerdo.
A resposta do Moleque foi o ataque. Em

uma tentativa, Alex costurou a zaga adversá
ria e acertou no ângulo, mas o goleiro man

dou para escanteio. Em outra, Aldair chutou
e fez a rede balançar, mas pelo lado de fora.

A segunda etapa começoumenos empol
gante. Com a boa marcação, os times passa
ram a tentar lançamentos longos, sem suces

so. Galvão chegou a acertar uma cobrança
de falta que passou rente à trave, no angulo
direito do goleiro, arrancando um "uhhh' da
torcida, mas foi um lance isolado.

O Iuve perdeu o passe de bola no meio

campo depois que o Hercílio Luz conseguiu
anularAldair, destaque do lo tempo. Aos 17

minutos, Nino tirou o camisa 8 e colocou
Marolo. A alteração deu consistência à de
fesa e liberdade ao meia Max, apagado na

primeira etapa. O primeiro gol em casa do

Iuventus no campeonato saiu aos 25 mi
nutos do segundo tempo. Em cobrança de
falta rasteira para omeio da área,Max apro
veitou a chance e estufou a rede adversária
no ângulo. "Foi um gol lindo, de uma jogada
ensaiada", revelou o camisa 10. O lance fez a
torcida gritar "vamos subir, Iuve"

Em outra chance parecida, dois minu
tos depois, a zaga do Hercílio travou o chute
de Matheus. A pressão fez o técnico do time
de Tubarão realizar as três substituições
possíveis para tentar uma reação. A equipe
passou a levar perigo nas jogadas de bola

parada à área do Moleque Travesso, que se

gurou o resultado até o fim.

Três expulsões em trêsminutos

TABELA DO CAMPEONATO
CATARINENSE DA DIVISÃO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO
J P V E o GP : GC SG �

Hercüio Luz 10 5 3 1 1 12 5 7 ' '" "'"

Atlético-IS 10 5 3 1 1 5 1 4 \I'i:JÂ f:JNJ ':.v� f:,� PO\)� \)��'fL\\)f>,�,

AL"-S�f. o �\<\I?N'íb' NO S\í�
Atlético-TU 10 5 3 1 1 5 3 2 www.��POUN\ASS�L"'.(.O"'.'e,v..
Guarani 9 5 3 O 2 7 4 3

Porto 9 5 3 O 2 7 7 O promoção

Juventus 9 5 2 3 O 3 1 2

Camboriú 4 4 1 1 2 2 5 -3

XV de Indaial 3 5 1 O 4 4 6 -2

Joaçaba 2 5 O 2 3 4 11 -7

Caxias 1 4 O

Se a disputa já estava tensa com toda a

determinação dos jogadores do Iuventus,
o clima esquentou no final. Aos 44 minu

tos, Danilo, o goleiro reserva, foi expulso
por reclamar de uma falta. Um minuto de

pois, Max, o herói da partida, foi mandado
para o vestiário após uma trombada com

um jogador do Hercílio Luz. Segundo ele,
um lance "nada a ver". O meia não joga a

próxima, contra o Joaçaba, no Oeste.
Para deixar a torcida e todo o banco de

reservas ainda mais nervosos, o árbitro, José
Acácio da Rocha, expulsou o treinador Nino

por reclamação. A arquibancada ficou mais
enfurecida quando o juiz aumentou para

quatro o acréscimo que seria de doisminutos.
Nino lamentou a ausência de Max no

próximo jogo. Para ele, o jogador é impor
tante e fará muita falta. Porém, o que fez
mesmo o treinador perder a paciência foi
o árbitro. HUm juiz que está acostumado
a apitar a Primeira Divisão e vem apitar
a Segunda querendo ser o rei do espetá
culo'" criticou. Além das expulsões, o Mo
leque recebeu sete cartões amarelos: Alex,
Matheus, Galvão, Carlinhos, Amarolo, Le
andro e Guilherme.

Apesar da vitória, o

Juventus continua na
sexta colocação.

Max comemora com os companheiros o primeiro gol em casa
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BASQUETE

Equipe feminina se recupera
Depois de ter vaga com antecedência,
meninas se preparam para próxima fase
JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Otime de basquete feminino
sub-If de Jaraguá do Sul se

classificou para a segunda fase
do Estadual da categoria com

uma rodada de antecedência de

pois de vencer a equipe de Rio do
Sul na noite da última sexta-feira,
fora de casa. Mesmo classificada,
a equipe ainda cumpre tabela no
dia 16 deste mês, em Piçarras,
contra Adepi/Piçarras. No pri
meiro turno, em Jaraguá do Sul,
as jaraguaense foram derrotadas
pela equipe do litoral.

Embora a segunda fase ainda
não tenha data de início, o trei
nador Julio Patrício, que voltou a

treinar a equipe no último jogo,
continua preparando as meninas
com treinos diários de duas horas
de duração. "Estamos treinando
a equipe para a fase final do Esta
dual e para a Olesc (Olimpíadas
Escolares de Santa Catarina) ", diz

.

o treinador. A expectativa de Julio

é conquistar os dois campeona
tos. "Tivemos algumas derrotas
no começo, mas quando assumi
a equipe novamente, retomamos
o trabalho e o retorno de uma de
nossas atletas que estava em São
Paulo foi importante para a recu

peração", acrescenta. Iaraguá do
Sul é atual vice-campeã estadual
da categoria sub-16.

Até o momento, a equipe
disputou nove partidas, vencen
do seis e perdendo três. Fora de
casa, as jaraguaenses venceram

três vezes, fator que pode dar
moral para a possível participa
ção na fase final da competição,
que deve acontecer em Chapecó.
Na próxima etapa, se classificam
três equipes da região norte e

uma do oeste.

A Olesc será disputada entre

os dias 25 de outubro e I" de no
vembro em Chapecó. As etapas
regionais terminam ainda' no
mês de setembro e o congres
so técnico da fase estadual está
marcado para 11 de outubro.

DIVULGAÇÃO

Abertas inscrições para campeonato de tênis
A terceira etapa do Circui

to ATJ (Associação de Tenistas
de Jaraguá do Sul e Região) está
marcada acontecer entre os dias
14 e 18 deste mês. As inscrições
ainda estão abertas e amanhã é
o último dia. Os interessados de
vem acessar o site www.atj.org.
be. Ao todo, são 10 categorias,
sendo seis masculinas, divididas

de acordo com o nível técnico,
além do feminino, infantil e sê
nior. De acordo com presidente
da entidade, José Celito Moras, a
expectativa é de que 80 tenistas
se inscrevam. liA média de par
ticipantes nas outras etapas foi

essa", diz o dirigente. Os sócios
da ATJ não pagam taxa para par
ticipar da etapa.

O Circuitoacontece em qua
tro etapas, duas no Beira Rio e

duas no Clube Atlético Baepen
di. A última está marcada para
o dia 16 de novembro. No fim
do ano, a Associação premia os

campeões e segundos coloca
dos de cada categoria, confor
me o ranking estabelecido pela
entidade.

.

VELOCIDADE
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PRESERvaçÃO

Novo destino para o óleo
Oprograma
, ,

"Oleo Util" visa
à reutilização do
resíduo aliada à

proteção do meio
ambiente

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

TITAPRETTI

ONúcleo de Postos de Com
bustíveis da Acijs - Apevi

lança no dia 21 de setembro o

programa "Óleo Útil", com o

tema "Não deixe essa ideia ir

pelo ralo". A campanha vai en
volver 21 postos de combustíveis
de Jaraguá do Sul e Guaramirim,

.

onde serão instalados recipien
tes próprios para a coleta do óleo
de cozinha.

Segundo o coordenador do

núcleo, Adriano Corrêa, a meta
.

do programa é recolher no pri
meiro ano 8 mil litros de óleo. "O
sucesso da campanha vai depen
der da conscientização da po-

CORUPÃ

Feijoada
Bombeiros
A 2a Feijoada daAssociação
dos Bombeiros de Corupá
acontece no dia 17 de
setembro, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus. O
almoço começa a partir das
llh e haverá distribuição
gratuita de refrigerante e venda
de cerveja. A confirmação de

presença deve ser feita até dia
14 de setembro pelo telefone
(47) 3375-2000.

TÍPICO
Festa no
Brüderthal
A Sociedade Catarinense de
Brüderthal promove neste

sábado, dia IOde setembro,
o 12° Jantar Típico Alemão
com baile. O jantar começa
a ser servido às 20h e o baile
inicia às 22h com animação
da banda musical Germânica.

Ingressos antecipados
custam R$ 25 e no dia R$ 30,
à venda nos seguintes locais:
Lanchonete Bom Preço, Posto
Maiochi, Supermercado
Martini ou pelo telefone 3373-
0242 após às 18h.

EDUARDO MONTECINO

pulação. Se atingirmos a meta, a
ONGAnghusa - responsável pela
destinação correta do produto
arrecadado no programa - irá
doarmilmudas de árvores para a

reurbanização do rio Jaraguá ou

Itapocu", conta Corrêa.
O objetivo principal do proje-

to é dar um fim ambientalmente
correto para o óleo de cozinha,
ainda descarregado nos bueiros,
o que acaba contaminando o solo
e os rios. O lançamento do "Óleo
Útil" vai ocorrer no Centro Empre
sarial de Iaraguã do Sul, durante
o 5° Debate Regional, promovido

pelo Núcleo de Jovens Empreen
dedores, que vai discutir o tema

"Sustentabilídade ambiental na

gestão empresarial". O óleo deve
ser encaminhado em garrafas pet
nos postos Amizade, Marcolla, Pe
zzini, Rudnick e das redes Mime,
Cidade e Pérola.

IBGE

Inscrições abertas
Até o dia 19 de setembro, o IBGE tem inscrições
abertas para o preenchimento de 4.250

vagas temporárias de Agente de Pesquisas e

Mapeamento. Em Santa Catarina são 143 vagas,
sendo sete para portadores de deficiência e

136 de ampla concorrência. As inscrições serão

feitas somente no site da Consulplan (www.
consulplan.net), sendo o valor da taxa de

inscrição de R$ 20. As provas objetivas estão
previstas para 30 de outubro e as convocações
deverão ser realizadas a partir de 24 de
novembro deste ano.

RECUPERAÇÃO
PMJS/TANUÍTAVARES FILHO

MANIFESTAÇÃO
Protesto contra

-

a corrupçao
foi adiado
Amobilização "Nas ruas
contra a corrupção",
programado para acontecer

.

ontem na PraçaÂngelo
Piazera, foi adiada em função
das chuvas. O protesto
deve ocorrer em Iaraguá
do Sul neste sábado, 10
de julho, às 13h. Em caso

de chuva, será transferido
para 15 de novembro. As

principais reivindicações dos
manifestantes é pedir a CPI
da Corrupção em Brasília; a
aplicação e efetivação da lei
da Ficha Limpa em 2012; a
cassação de "mensaleiros"
e políticos com crimes

comprovados; e-a aprovação
da lei "Político sem sigilo",
que prevê a transparência
fiscal e bancária de políticos
desde a candidatura até
o final do mandato. Até

terça - feira, 190 pessoas
estavam confirmadas para
a manifestação em Iaraguá.
Ontem, as marchas contra
a corrupção reuniram
manifestantes em todas as

capitais e Estados do país.

GESTANTES

Curso
gratuito
o Hospital Jaraguá realiza de
19 a 23 de setembro o curso
Gestando Passo a Passo para casais

esperando bebê.As inscrições
estão abertas e devem ser feitas

pelo e-mail bancodeleite@hmj.
org.br ou pelo telefone 3274-3006.
O curso e a inscrição são gratuitos
e asvagas limitadas a 25 casais,
de qualquer idade gestacional.
O curso aconteceráno Sesc de

Jaraguá do Sul.

CNEI
)ffl� •

Pastel
e Bazar
o CentroMunicipal de

, Educação InfantilAnélia Enke
Karsten, do bairro Rau, realiza
peste sábado, a partir das 15

horas, a 2a Tarde do Pastel e
Bazar. O evento acontece na

própria unidade educacional
(rua Luciano Zapella, 425) e é
organizado pelaAssociação dos
Pais e Professores. Segundo a

direção do centro, o objetivo
é integrar as famílias daquela
comunidade e angariar fundos
paramelhorias na estrutura
física da instituição.
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R$Sl.500,
OPCIONAIS: COMPLETO

R$67.000,
OPCIONAIS: COMPLETO

SIENA EX 1.0
ANO 2001

R$22.500,
OPCIONAIS: BÁSICO

FOX PRIME 1.6
ANO 2011

R$42.500,
OPCIONAIS: COMPLETO

PEUGEOT PASSION 1.4
ANO 2009

R$34.500,

UNO 1.0
ANO 2005/2006

Rs20.500,

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.

NÚa..EODAS
CONCESSIONÁRlAS

tlE vaCOtos
ACljS4I.PM

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeitawww.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOlKSWAGEN 47 3274 6000'

uerendo pe der uns quilinhos?
A Ekilíbrio traz novidades pra quem quer perder e manter o peso.

�€.\R� oç. JARAGUÁ DO
�\o SÚ�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas. Atoterápicos

METABOllZE

Equilibra o seu metabolismo para a perda de peso!
Metabolize é um composto nutricional rico em quatro
elementos metabólicos fundamentais: magnésio,
cromo, zinco e nanoprobióticos. Além da perda de
peso e redução da gordura abdominal comprovado
através de estudos, metabolize melhora o

funcionamento do instestino, a qualidade do sono e a

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

circunferência abdominal.
- Melhora do funcionamento intestinal.

CÁPSULA ÓLEO DE COCO

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

gasto energético do organismo.
Ele controla a compulsão por carboidratos,
pois proporciona uma sensação de saciedade.
Benefícios do óleo de coco:

Auxilia no aumento dos níveis de energia e redução
de gordura abdominal.
Pode ajudar na prevenção da obesidade.
Pode aumentar a capacidade antioxidante geral do
organismo.
Pode reduzir os níveis de colesterol e de
triglicerídeos.
Pode auxiliar na redução do envelhecimento cutâneo.

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no q e tem de melh r para seu bem e ar!
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