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Imponentes, antigas, curiosas.
Confira a reportagem sobre

algumas dasmais belas
construções arquitetadas pelo

homemmundo afora.
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� RECICLE A INFORMAÇÃO. PASSE

�ç:l ESTE JORNAL PARA OUTRO LEITOR. INFORMAÇÃO É NOSSO NEGÓCIO DESDE 1919

Encontro de Agricultoras do Litoral Norte Catarinense reUIIiQ 380 mulberes n� Seminário Sag19do,Coração de Jesus, em Corupá. Pagina 21
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SededaPMdeve

pronta em dezembro
Na próxima segunda-feira, as obras de construção da sede da
Polícia Militar em Guaramirim recomeçam. Iniciada em 2009,
a edificação deveria ter sido concluída ainda naquele ano.
Nova previsão para término da obra é dezembro. Página 19

.................................................................................................................................................................. ·························f···························· .

Correios deJaraguá
aderem à paralisação
9NTEM, FUNCIONÁRIOS DOS CORREIOS EM

Jaraguá aderiram à greve que ocorre em todo

país. Garantia é que não serão cobrados juros
das contas entregues com atraso. Página 22

Bombeiros Voluntários
promovemfeijoada
Corupá esperam reunir cerca de 300 pessoas
na 2a Feijoada da associação da entidade,
que acontece no Seminário. Página 20
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Lourival Karsten

Apagão do T.I.
o empresário GuilhermeVogel
levantou um tema dosmais
relevantes na plenária daAcijs/Apevi
da última segunda-feira. Trata-se da
carência crônica de programadores
de.computador.Amaioria dos cursos

Ikarsten@netuno.com.br

deformação existentes qualificam
profissionaispara diversas áreas da
informática, mas a programação
propriamentedita está esquecida e
tudo que se imagina em termos de
sistemaspara se concretizarprecisa

ser transformado em linhas de

códigos. No jargão da comunidade,
são os "escooadores de bits': O
desenvolvimento das empresas de Tl.
da região depende da disponibilidade
deste tipo deprofissional.

Livro Weg 50 anos
Acontece hoje no MuseuWeg o lançamento do
livro comemorativo aos 50 anos da empresa.
Agora já são 50 anos muitos bem vividos e com

muito assunto para um novo livro.

Encontro empresarial
o encontro de hoje é com Hitendra Patel,
palestrante na 56a edição do Encontro

Empresarial promovido pela Acijs. O tema da

palestra é: A inovação conectando você e sua

empresa às oportunidades de negócios.

L 1'E1flllll�!;
DUPLA SENA
SORTEIO N°

Primeiro sorteio

12 - 19 - 29 - 35 - 40 - 43

Segundo sorteio

01 - 04 - 05 - 12 - 17 - 31

QUINA
SORTEIO N°

02 - 46 - 50 - 55 - 72

Acate
n; _

pesq1llsa
Estão circulando

questionários
desenvolvidos pelaAcate
que buscam levantar

informações sobre as

necessidades do setor de
informática no Estado. Há

;'
."

contestações em relação à
dificuldade pata preencher
os mesmos, mas boa

parte das informações é
fundamental para formatar
os cursos necessários.

Weg e Atlas Copco
Há cerca de 10 anos, uma inovação no fornecimento de

. produtosWeg iria contribuir para sustentar o crescimento da
Atlas Copco no Brasil, umamultinacional com sede na Suécia,
com forte presença no mercado brasileiro de compressores
de ar. AWeg já atendia aAtlas Copco Brasil há 25 anos com

as linhas de motores, mas na última década apostou no
desenvolvimento de painéis elétricos de comando para este

cliente, com um atendimento dedicado. Com a parceria, a
Atlas Copco pode se focar em seu negócio e ganhar ainda
mais produtividade e competitividade.

Desenvolvendo pessoas
Como todos sabem, a formação acadêmica é importante
para todo profissional, mas em muitos casos precisamos
complementá-la. Uma das armas utilizadas pelas empresas são

os programas de estágio, mas outra arma menos conhecida é o

Coaching ou Orientação Individual. Esta ferramenta está sendo
oferecida na região pela Domp - comandada porAlciono de

Araújo. O método empregado é o Sistema Isor.

Oportunidade de carreira
. Este é o tema do Semearh na Praça que oferece serviços e

orientações sobre o mercado de trabalho que será realizado no

próximo dia 8 de outubro na PraçaÂngelo Piazera, promovido
pela ABRH - Associação Brasileira de Recursos Humanos -

Regional Iaraguá do Sul, em parceria com o CMTE (Conselho
Municipal de Trabalho e Emprego).

Quais qualificações?
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Célio Bayer,
levantououtra questão fundamental: quais são as necessidades de qualificação
em Jaraguá do Sul? Hoje temos além dos cursos do Senai, do Senac e do IP/SC,
também cursos ofertados pela rede estadual de ensino, mas ainda não temos

um diagnóstico consistente sobre os profissionais que as empresas da região
realmente precisam. O presidente daAcijs, DurvalMarcatto Junior, vai
buscar uma solução através da entidade, mas, obviamente, também
existem empresas de outros setores que precisam se manifestar.

Necessita-se de
; Cuidadora

para idosa

portadora de
Alzheimer.

Empresa Junior
Em 15 de setembro de 1999 surgia a Consult Empresa Júnior da Unerj
- agora Católica de Santa Catarina - com o objetivo de proporcionar
experiências práticas aos acadêmicos da entidade. Trata-se de uma
iniciativa que continua rendendo bons frutos.

Tratar no
telefone:
3371.5310

após às 18h

CUB

BOVESPA

POUPANÇA

14.SETEMBRO.2011

14.SETEMBRO.2011

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1,7220 1,7230 1Ut 0,63%
DÓLAR TURII'MO (EM R$) 1.6200 1,7600 ,iIit 0,57%
DÓLAR PARALELO (EM R$) 1.5900 1,7300 '1$, 0%

.
EURO (EM R$) 2,3547 2,3562 'mI: 0,67%

DIVULGAÇÃO

JII" lJHIiI !IIIII

orraelHffiClfO e eliUllOrm

Em agosto o coméreío exteriorbrasileirobateu novos
recordes coma exportação deUS$ 26,1 bilhões e a
importação deUS$ 22,2 bilhões, gerando um superávit
comercial deUS$ 3,8bilhões.No acumuladn do ano, as

exportações chegarmn aUS$ 166,7 bilhões e as nnportações
aUS$ 146,7 bilhões o que gerou um superávit de 19,9
bilhões de dólares que acumulaum crescimento de 70,80/0
em relação a igual período do ano passado. Se pelo lado das
exportações os preços das connnodities continuam altos
e continuarão assimpor ruais algunsmeses em função de
contratos cosapreço futuro, as importações tiveram um

crescimento um poucomenos acelerado em função da
retraçãs domercado interno.

Instituto ,Federal
Contando com robustos.aportes de recursos por parte do
gbverfto federal, quepré�e�de construir umaredepúblíca
de ensino técnico, o lP/SC brevemente contarácom 21

campus no Estado, sendo dois em Iaraguá do Sul. Conforme

afirmação do reitor Iesué Graciliano da Silva, o IP será no
Estado o "acreditador" dos cursos previstos no Pronatec. O

objetivo declarado por ele é que ocorra o aproveitamento da
_ capacidade instalada, istoé; a distribuição dos cursos entre
as taptipad,es que estão m�lhor quali;ficadas. P�f,� tanto e

evitar as sobreposições. Vamos torcer.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP

89.259-300, Jaraguá do Sul- SC - E-mail: Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - RITO ORDINÁRIO -

COM PRAZO DE 30 DIAS
Declaratória n° 036.10.004096-4

Autor: Posto Bogo Ltda
Réu: Rota Comércio de Produtos Automotivos Ltda. ME e outro.

Citando (a) (s): Rota Comércio de Produtos Automotivos Ltda. ME, Rua
Duarte da Costa, 830, Michel- CEP 88.803-150, fone (049), Criciúma
SC. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada (s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica (rn) ciente (s) de que,
neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para responder (em) á ação, querendo, em 15 dias,

.

contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não

sendo contestada a ação no prazo marcado, pressumir-se-ão acei

tos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial

(art.285, c/c art.319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado nç> local de costume e publicado 1 vez (es), com intervalo de O

dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de Agosto de 2011.
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acordo com pesquisa feita por profissionais
a serviço do IBGE, o crescimento da renda
dos brasileiros mais pobres tem produzido
umvisível esvaziamento das igrejas. Ué, quer
dizer que o sujeito passa a ganharmais e não
vaimais à igreja, é isso? É, é isso.

É o que digo, faz tempo que repito esse

mantra: o povo tem fé da boca para fora,
só da boca para fora, ninguém morre por
seu Deus ... E quem tem fé, quem de fato

crê, não vai à igreja, não banca o abobado
da farsa, quem de fato crê, crê em qualquer
lugar. Mais que isso, quem crê tem certeza,
hão comporta a dúvida no coração.

Ir à igreja para agradecer, quem o faz?
Se você fizer uma pesquisa dentro das

igrejas e imaginar sinceridade nas res

postas, só vai ouvir queixumes, ah, estou
aqui por isso, estou aqui por aquilo. Nin
guém lhe vai dizer que está ali, na igreja,
de joelhos e rezando para agradecer a fe
licidade que está vivendo.

Aos falsos da fé Cristo os chamou de

sepulcros caiados, que coisa bem feita,
que epíteto adequado, sepulcros caiados,
bonitos por fora, podres por dentro.

Machado de Assis tinha razão, a verda
de é, de fato, um remédiomuito amargo...

NOJO
Ouça o quediz um coveiro, em SãoPaulo, sobre exu

mações: - "Muitas vezes o corpo está naquela forma de

putrefação que tecnicamente se chama de 'líquida: Os
ossos podem ser retirados, mas o odor émassacrante. E
tem os bichos, a gente mexe com baratas e vê seres que
nunca viu andando pelo corpo em decomposição... ': O
resto não dá para ouvir. Eainda há lacaios que são con
tra a cremação, preferem a putrefação.

Chegar à idade adulta, ser in
dependente, morar sozinho,

se livrar dos pais, das chatices, das
cobranças diárias, dos professores
chatos, enfim, ser livre, iupiii!

Sim, este é o desejo da maioria
dos nossos jovens, só que muito rá

pido eles descobrem que não é tão
fácil assim. E por quê? Aqui trago a

natureza novamente exemplifican
do o que é preciso para obter uma
boa colheita; precisamos primeiro
preparar a terra, retirar as pedras,
ervas daninhas, fungos e depois,
adubar, de preferência com esterco

natural, deixar descansar para que
o solo absorva os nutrientes; então
colocar as sementes na terra e regar
todo dia com água, sol, carinho, o
olhar do dono e acompanhar o seu

crescimento, etapapor etapa: da se
mente ao broto, ao desenvolvimen
to, à floração e, por último, ao fruto
- farta colheita.

A maturidade chega quando
o fruto está no ponto, nem verde,
nemmaduro demais.

Assim é o ser humano. Ao jo
vem que se acha independente ao

completar 18, 21 anos, tenho um

recado importante: vem cá meni-

FALE CONOSCO

LADRA CANALHAS

A aproximação da aplicação
,i[ em

dlidçõ�
do Sistemê!,' ,acionaI ãe

'

Avaliação daEducação
Básica (Saeb) têm causado

furor nas unidades de
educação de todo o país..,.. as
duasa

,

.'
@ ministêtio da

(, '!'i' tl!1 I
,

Bducáçao, untamente com '

'os índices de aprovação, são
a base para o calculo do Ideb
(lndice deDesenvolvimento
daEducaçãoBásica).
Infelizmente, não há
olirigato'1w�"8.dade da
divulgação das notãs pelas
escolas, o que dificulta a
avaliação pelos pais - o

índice épublicadomuitas
vezes apenas peloMEC e pela
imprensa,e no geral, o país
não tem atingido suas metas.
Mas na busca por boas notas
no Ideb - estas divulgadas
com orgulho - e com a

aproximação da prova e dos
examespadronizadosdo Saeb
que algumas escolas passam
a exibir os investimentos na
educação.
A educação deveria
ser a principal

IllI'ioridade do país -
J 'íllJliça

Quem
tem fé não faz barulho, pensa,

reza e consegue ... Quem não crê pre
cisa de ritos, de exorcistas, de padres, de
pastores, de horoscopistas, de jogadores
de búzios, de tudo. E esses, os que não

creem, são maioria absoluta, são, enfim,
os que lotam os templos ...

- "Ah, Prates, tu dizes bobagens, tu
não sabes o que dizes ... " Até pode ser,
mas costumo conversar apenas sobre o

que me chega aos olhos, pelas retinas da
curiosidade e do garimpo diário como

jornalista e psicólogo.
Abro o jornal, por exemplo, e leio que de

DO LEITOR

I

Ela tem 11 anos e é ladra de
rua em São Paulo. Na delegacia
disse que - "pego o celular das
loirinhas que já olham para
mim commedo... ':Naminha de

legacia, eu "curo" essa ladra em

menos de dois minutos e mostro

a cara dela para o mundo.

Quem mente que está doente e não

está é canalha. Quem assina atestado
médicofalso é canalha. Que sabe de tudo
efinge não saber é canalha. Sim, e os ca
nalhas vão devolver o dinheiro público
recebido indevidamente? Vão para a ca

deia? Os médicos vão ser cassados? Res

posta: não. O povo émuito "pacífico': ..

CHARGE

no (a), se és realmente indepen
dente, então, me responda:

- Quem paga suas roupas, co
mida e bebida?

- Quem paga seus estudos?
- Quem paga seu carro, IPVA e

multas?
- Quem paga seu apto, sua TV a

cabo e suas viagens?
- Quem paga suas contas de

todo mês de telefone?
Se a resposta aos cinco itens só

deu você, então, meus parabéns,
realmente, as etapas de sua vida
foram devidamente bem prepa
radas e, com certeza, você traba
lhou duro para conseguir em tão

pouco tempo arcar com tantas

responsabilidades por conta pró
pria. Porém, se as respostas nos

itens incluir o pai, ou mãe como

responsável, então você precisa
aprender construir o caminho

passo a passo, persistir nele.
Uma dica é; peça humildemen

te ajuda a eles. Pai emãe são os seus

melhores amigos e, também, os

melhores mestres. Sucesso!

�t)(e 1 QUAtJrO
MA(S VARPIJ, MAt�
SU�E'RA APAReCE'

Adelaide Brunhilde
Dombusch Ender, aposentada

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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Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

Calçada Legal
T Tm projeto de lei aprovado em

Uprimeiro turno pela Câmara na
noite de terça-feira promete ser um
grande passo na luta contra as calçadas
precárias que estão por toda parte
do município. É só dar uma rápida
observada para perceber o quão caótica
é a situação, que apresenta riscos para
pedestres diariamente, além de dar um
ar de desleixo para a cidade.
O texto de autoria do vereadorAfonso
Piazera (PR) condiciona a obtenção de

alvará de localização efuncionamento
e a concessão de habite-se à exigência
de que os imóveis tenham calçadas
padronizadas conforme as normas.A
exceção fica por conta das vias ainda
não pavimentadas. Piazera lembra que a
Secretaria dePlanejamento, porprática,
tenta adotar a medida, porém, como não
há lei específica, nem sempre a exigência
é respeitada. O presidente da Casa,
JaimeNegherbon (PMDB), aproveitou o

debate no plenário para criticar afalta

de passeios em torno de prédios públicos,
citou aArena e o que era para ser uma ,

pista de atletismo.
Ao lado dessa iniciativa, que ainda passará
por segunda votação, existe o movimento
Calçada Legal, liderado por um grupo
de voluntários, que tentam despertar a
cidade para um problema qu� pode ser
resolvido facilmente, basta que cada
uma faça a sua parte, os proprietários
cumprindo com suas obrigações e a
Prefeitura exigindo efiscalizando.

CÓDIGO AVANÇA
nadares e juristas conversam on-

em longamente com

lilytJ:�tl (BMDB), te
.

vo údigo, Florestal. Defeo
autonomia dos Estados namatéria, IRS terá

que recuar para que o projeto tenha aprova
ção

.

da Comissão de Constituição, Justiça e

Cida�arti�k(;j�tJfai,niuçlança inpltúq,.,A9,:,tex- '
,

to deve ser a;permanência da I'fQi15ição do
uso das Áreas de Preservação Permanente.

Sobras
o presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB),
já entrou em acordo com a

prefeita Cecília Konell para
que R$ 120 mil das sobras da
Casa sejam repassados à Apae.
Agora, o Executivo precisa
enviar o projeto à Câmara.

Municipalistas
o prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini (PMDB),
participou ontem do
encerramento do Congresso
da Confederação Nacional
dos Municípios, em Brasília.
Lá discutiram sobre a Emenda
Constitucional29 da Saúde
e dos royalties de petróleo,
que prevê a distribuição igual
entre os Estados produtores
e não produtores. A primeira
deve ser votada nas próximas
semanas. O segundo texto
deve passar pela avaliação do
Senado até 5 de outubro.

.Natália nega acerto
o assunto nas rodas políticas de,
ontem foi a possível filiação da
vereadora Natália Petry (PSB) ao
PMDB. Muitos davam o acordo como
99% finalizado. Porém, à coluna,
Natália negou que as conversas

estejam nesse patamar. IINão tem
nada disso, ainda tenho que levar
o tema para debate da executiva

municipal do PSB, vamos tomar

juntos a decisão. A única coisa
certa nesse instante é que não
existe 'possibilidade nenhuma de eu

aceitar participar de um projeto com

o PSD, pormais que digam que a

política é dinâmica".

Ninho relorçado'
O PSDB, aparentemente enfraquecido
com as desfiliações de Niura Demarchi,
Silvio Celeste e Célio Bayer, comprova
que não estámorto quem peleia. Visando
reforçar o time para as eleições de 2012,
colocou no ninho o suplente de vereador
Jair Pedri e deve filiar também o ex

secretário de Educação no governo de
Moacir Bertoldi, Anésio Alexandre.

Filiação
Nesta sexta-relra acontece o ato de

filiação do professor AltairVenturi
ao ,PSDB em Guaramirlm,

Protesto
A audiência que os vereadores Lorival
Demathê (PMDB) e Justino da Luz (PT)
teriam hoje com o superintendente do Dnit
(Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes), João José dos Santos,
foi cancelada. Porém, juntamente com
representantes das associações de moradores
de Nereu Ramos e Ribeirão Cavalo, o
presidente da Câmara, Jaime Negherbon
(PMDB), Lati e Justino já organizam
manifestação com fechamento da BR-280

_para o dia IOde outubro. Há 10 anos a

localidade reivindica a troca de galerias e a

construção de uma rotatória e até hoje só
ouviu promessas furadas do Dnit.

Denúncia do sumi90
Enquanto a juíza da Comarca de Guaramhlm,Ana Pínk, não se

manifesta acerca do sumíço depatrtmônio plíbUco da.Prefeitura, o,
vereado)'Diogo Iunckes (llR) seprepara para denunciar o. C3iS(), p,Blt\a
Polícía Federai de Joinville nesta sexta-felra, às 14 horas.A co.missi.o que:
investigou o desaparecimento deum ônibus do Inunicipio atéagora
não teve validade naprática.

AIternaliva pca-a 280
o deputado federalMauro Mariani
(PMDB), promete entregar à presidente
Dilma Rousseffuma sugestão para a

BR-280, entre São Francisco e Iaraguá. A
ideia do parlamentar é que se faça uma
rodovia duplicada paralela. Segundo
ele, duplicar uma rodovia em trecho já
ocupado eleva os custos, pois necessita
de elevados e pistas marginais. "Nós
temos um traçado que vai ser feito onde
não está ocupado", garante.

Mais uma queda
Cercado de denúncias como o uso

de empregados pagos pelos cofres
públicos para benefício estritamente

pessoal, o pagamento de motel com
cartão corporativo e outras tantas

barbaridades, o ministro do Turismo,
Pedro Novais, afilhado do presidente
do Senado, José Sarney, desocupa
a cadeira sem conhecer Santa

Catarina, o segundo destino mais
procurado pelos turistas no país.
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Porém, iniciativa deve ser vetada

por gerar despesas aos cofres

públicos do município
CORUPÁ
DAIANA CONSTANTINO

Com o intuito de implantar rede
de internet sem fio e gratuita

em todo o território
_

de Corupá, o
petista João Gottardi apresentou
projeto lei que prevê a instituição do
programa 'cidade Digital no muni
cípio. Agora, a matéria tramita nas

comissões permanentes da Câmara
de Vereadores e a votação está pre
vista para as próximas semanas.

Com a proposta, Gottardi, pre
sidente do Legislativo, pretende su

gerir à administração pública que
sejam oferecidos sinais de banda

larga da tecnologia chamada deWi-

Max para a população. "O objetivo
do projeto é autorizar omunicípio a

realizar convênios com os governos
estadual ou federal para disponibili
zar o serviço", explica.

De acordo com o vereador, ape
nas osmoradores da área central da
cidade tem acesso à internet. E com
o projeto, a ideia' é incluir a popu
lação dos demais bairros no meio

digital. "No prazo de 24 meses, uma

empresa especializada terá de dis

ponibilizar sinais para os bairros do
interior da cidade", enfatiza.

Todavia, há o risco de o prefeito
Luiz Carlos Tamanini (PMDB) ve
tar a proposta, seguindo o exem

plo de Nilson Bylaardt (PMDB),

que não sancionou uma proposta
similar de autoria do vereadorDio

go Iunckes (PR) em Guaramirim.
Os dois peemedebistas entendem
que o Legislativo não pode sugerir
iniciativas que geram despesas aos
cofres públicos. "Não posso apro
var um projeto inconstitucional,
além de o município não ter orça
menta para arcar com essas despe
sas", adianta Tamanini. Para Got

tardi, o prefeito está contrariando
o Plano Pluri Anual para 2012. "No
texto o prefeito alega que será via
bilizado o acesso à tecnologia e in

formação para toda a população do
município", cita. Em Jaraguá do Sul,
a Prefeitura tem o programa Cidade

Digital desde 2010. Mas, o processo
ainda é lento porque depende das

empresas para liberação dos sinais.
O mesmo acontece com telefones
celulares e fixos.

Matérianão

apresentagastos
COIlloprograma
A ausência de previsão de

gastos no texto do projeto de
lei de João Carlos Gottardi (PT)
deve ser um dos empecilhos
para as comissões permanen
tes da Câmara de Vereadores
concederem parecer favorável à
matéria. Pois, os integrantes dos

grupos questionam quanto o

Executivo precisará investir para
implantar o programa Cidade

Digital na cidade.
O presidente da Comissão

de Finanças, Fiscalização e Or

çamento' Wilson Jean Gessner

(PMDB) diz que o projeto está
em análise. "Sou a favor da ini

ciativa, é necessário um projeto
assim para o município, mas pre
ciso analisar os investimentos".
O relator da Comissão de Educa

ção, Ademir Hackbarth (PMDB)
compartilha da mesma opinião
do colega. "Os custos que serão

gerados aos cofres municipais
precisam ser levantados antes de

aprovar a proposta", enfatiza.

Vereador sugere
internetgratuita

Confira os principais artigos da proposta
• Programa "Cidade Digital" deve ser instituído-em todo
o territóriomunicipal.

• Projeto consiste em oferecimento de internet banda

larga, pormeio de rede gratuita e sem fio, com uso da

tecnologia chamada deWi-Max. '

• O objeti�o é proporcionara o. ul�ção acessoà
.

infoJ'ma�ão em tempo reãi,
.

", ente háBrfparâ (1;j .

desenvolvimento de todos os setores da sociedade e,
em especial, de propagação da educação, da cultura,
do lazer, do desporto e da cidadania.

• O programa "Cidade Digital" será executado pelo
Executivo pormeio de convênios e parcerias que a

legislação pertinente facultar.
• Inicialmente, a Prefeitura terá uma região como seu
laboratórioe projeto piloto, para operacionalização da

. tecnologia que deyerá ser levada gradativamente PaI'ª
todo .,@, tnimioí�ib dentro. do'prazo d@'zLi meses;

'.
.

IIi

• O acesso à int�'rnet 's�rá gratuito e irrestrito a'
,

qualquer cidadão que tiver equipamento hábil para
captação do sinal.

• Para implementação do programa, o Executivo poderá
buscar parcerias e firmar convênios com instituições
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

• Os recursos necessários à execução do objeto desta
lei serão garantidos pelo Executivo e pelos seus
possíveis parc�iros.··

',". e:EXecuti\To'd�;we re
f,. igâni'zadomlI parà, "Gução tlesta Iei com .

laboratório e projeto piloto, entre outras competências
I'
administrativas para sua operacionalização.
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Está tudo engatilhado
para o início do evento
Faltando três semanas

para a Schützenfest,
só resta acertar alguns
detalhes e esperar a

chegada do dia 6

JARAGUÁ DO SUL
• """. , " •• 0 .

PEDROLEAL

Paltam apenas 21 dias para o início da
23a Schützenfest, e ao contrário do que

ocorreu no ano passado, a preparação do
evento já está praticamente concluída,
declarou Alcides Pavanello, presidente da
Comissão Central Organizadora (CCO) em
coletiva concedida na Prefeitura, na ma

nhã de ontem.
Para esta edição da festa, a CCO preparou

algumas atrações diferentes, além dos desfi

les, competições de tiro e shows musicais -

com destaque para a banda internacional
Áustria Quintet, que se apresenta no sába

do, dia 8 de outubro, as 21h. O programa
conta ainda com apresentações de grupos
folclóricos, nos pavilhões B e C. Também
haverá a 1 a Handwerkmesse (feira de ar

tesanato), um café colonial com produtos
rurais do Vale do Itapocu e exposições so

bre as sociedades de tiro, assim como uma

exposição de veículos antigos.
Tudo isso, afirma Pavanello, visa recu

perar o prestígio da Schützenfest. "Ainda
não temos como fazer tudo do jeito que tem

que ser feito, mas estamos no caminho cer

to", comenta. No ano passado, entre as difi
culdades enfrentadas pela organização da

Schützenfest, uma das maiores foi o forne
cimento do chope - faltando um dia para o

evento, o contrato ainda não estava firmado.

Agora, o serviço já está garantido com duas

empresas - a Brahma, e a Koenigsbier - aqui
de Jaraguá. "Temos que privilegiar o produto
da região", ressalta.

Investimentos

R$ 990 mil estão sendo investidos na

festa, que promete superar a edição do ano

passado. Deste total, R$ 470 mil vieram da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, R$ 20 de patro
cínio da Caixa Econômica Federal, e outros
R$ 250 mil foram concedidos pelo Estado.
"Os R$ 250 mil restantes terão de vir da pró
pria festa", conta Pavanello. Com os contra

tos de bebida, alimentação e a reserva dos
camarotes já se tem um retorno de R$ 148,5
mil. O restante deve vir da venda dos ingres
sos, vendidos a R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00
(meia). A entrada será gratuita nos dias 9 e

12 até as 19h. Alcides diz ser pouco provável
que a festa seja lucrativa. "Se houver superá
vit, vai ajudar no próximo ano", afirma.

Em côletiva namanbã de ontem, conüssão organizadora ressaltou o avanço nas preparações

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:
8/10 • Desfile do Bierwagen
• ShowÁustria Quintett _ às 21h

.
no pavilhãoA "

,

',. • ExposiçãO <:te yeíQulosantigos,
das 1'0,até a§ l'Sh: _ PaVilhãoC :

SERVIÇO
• O que: 23a Schützenfest
• Quando: de 6 a 12 de outubro
• Onde: Parque Municipal de Eventos
• Entrada: R$10 (inteira) ou R$ 5 (meia)
- pessoas com traje típico não pagam.
Entrada gratuita nos dias 9 e 12 até as 19h.

Preços dos alimentos e do chope ainda
não foram definidos.

visitantes _ espaço foi ampliado
para evitar filas.

.. Handwerkmesse _ feira de

art�san�to _ no payilhão €;.
��fe <solopjaL- no pàvilhãoc

.

"

.. Exposição sobre a história
das Sociedades de Tiro _ no

pavilhão C
9/10 Todos os dias
• Desfile das sociedades na rua • Competições oficiais de tiro
WalterMarquadt -'lOh Estandes de tiro abertos aos

Sucesso "daSchützenfest estágarantido, diz prefeita
TANUÍTAVARES FILHO/PMJS

lIIIe objetivo é� a tradi�.

Conforme a data se aproxi
ma, vão aumentando as expec
tativas para a 23a Schützenfest.
Para a prefeita Cecília Konell, a

festa tem tudo para dar certo e

superar a edição anterior. "Ano

passado foi necessária muita

força para continuar a tradição
da Schützen, agora temos mais

fôlego para garantir o sucesso".
A prefeita ressalta ainda que a

prioridade da festa é preservar
a tradição do povo jaraguaense e,

por isso, pede a participação da

população.
O presidente da CCO, Alcides

Pavanello, crê que esta edição
possa recuperar o prestígio da
Schützen. "Não vai ser esse ano

que conseguiremos, mas se tudo
der certo, logo podemos voltar
a ser a segunda maior festa típi
ca do Estado", comenta. Mesmo
com alguns pequenos proble
mas, como a proibição do consu
mo de álcoolnas ruas impedindo
a tradição do Bierwagen - que
rondaria a região central de Iara
guá distribuindo chope - o even-

to não deve ser prejudicado, afir
ma. "Vamos distribuir entradas
e vales no lugar da bebida desta

vez", explica.
Para a 23a Schützenfest a ex

pectativa é de que 60 a 65 mil

pessoas participem da festa. USe
o tempo não atrapalhar, essa

meta deve ser até superada sem

dificuldades", acredita Alcides.
Como evidência, cita o espa
ço para a feira de artesanato.

"Quando marcamos isso ficamos
em dúvida se haveria artesãos.
para lotar o pavilhão C, mas no

final das contas, sobraram 15

proponentes, pois faltou espaço".

i
}
f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I.
•

I

José Augusto'
.

Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

r

Singular e plural
A natação enaltece o reencontro do homem com as' águas ancestrais, de onde viemos.

.I1.Lígia Braun, a maior nadadora de todos os tempos de nossa Iaraguâ era um peixe em
figura de mulher. Deslocava-se na piscina, fluente como um dourado em cuja pele um dia

se meteu. A resistência da água é 773 vezes mais densa e 55 vezes mais viscosa que a do
ar. Gigantesco é o esforço para superar o arrasto hidrodinâmico. Lígia foi uma nadadora
singular e plural: única a 'estabelecer recordes em provas de velocidade e de resistência;
plural por ser veloz e resistente ao mesmo tempo. Pulverizou todos os recordes entre os anos

de 1976 e 1980, nas provas de 100, 200,400 e 800m nado livre.

,

FOTOS DIVULGAÇÃO

1978 • Lígia Braun: um peixe em figura demulher

Família e estudos
Lígia Helena Braun nasceu em Blumenau no dia 19 de novembro de 1963. É filha de

Lindolfo Leopoldo Braun e Doracy Lourdes Braun. Tem seis irmãos: Gilse, Yara, Maritsa,
Neke, Adriana e Lindolfo Júnior. Lígia casou com BrazMarino Zanutto e tem dois filhos:
Tatiana e Ricardo; dois netos: Maria e David. Iniciou a vida escolar no Jardim de Infância

Sagrada Família em Blumenau. De 1 a a 8a série estudou no Colégio Divina Providência de

Iaraguá do Sul. Lembra-se da primeira professora, a Irmã Iolanda e dos coleguinhas de aula:
Carin Baratto, AndréiaWeber eAndréia Prodhol. O ensino médio foi efetuado no Colégio
Marista São Luís. É formada em Educação Física pela Univille, Pós-graduada emAvaliaç-ão
emAprendizagem pelaUnerj eMestrado em Formação de Professores pela Univali,

Trábalho
O seu primeiro emprego foi de auxiliar técnico de natação, em 1979, no Beira Rio Clube de

Campo. De 1984 a 1990, atuou como professora de Educação Física na Rede Estadual de

Educação: Colégio Abdon Batista, 1984/85, e Colégio Roland Dornbusch, de 1986 a 1990.

Aprovada em concurso para o magistério municipal de Jaraguá do Sul, desempenhou
diversas funções a serviço do Município: diretora da Escola Jonas Alves de Souza em 1991;
gerência de ensino na SecretariaMunicipal de Educação; professora de Educação Física
na EscolaAlberto Bauer. Desempenhou também a função de consultora do programa,
Parâmetros em Educação do MEC (Ministério de Educação e Cultura); direção da Escola
Max Schubert e atualmente é diretora da Escola Padre Alberto Jacob.

. =-

Muito miais que
pessoas trabalhando.
Milhares de famOlas'

evoluindo.

CONQUISTAS
NAS PISCINAS

ígia participou pela pri
meira vez "dos Jogos Aber
os de Santa Catarina em

975 na cidade de Chape
có, quando conquistou a medalha
de bronze na prova de 800m nado
livre. Nos Iasc de 1976, realizados
em Tubarão, a nadadora abiscoitou
oito medalhas de prata: 100, 200,
400 e 800m livres e nosrevezamen

tos: 4x100m livre, 4x100m 'quatro
estilos e 4x200m livre. Em 1977 nos

Iasc de Florianópolis, venceu e a es

tabeleceu novos recordes nas pro
vas de: 100, 200, 400 e 800m livre;
prata nos revezamentos: 4x100m li

vre, 4x1OOmquatro estilos e 4x200m
livre. Em 1978, nos Iasc de Caçador,
venceu e bateu novamente os re

cordes nas provas de: 100,200,400
e 800m livre; conquistou também
ouro no revezamento 4x100m livre
e prata nos revezamentos 4x200m

livre e 4x100m quatro estilos. Blu
menau, Iasc de 1979, arrebatou

d-
Lunender30onos

�ll/fflll/llllll/lllmlllm/lllIIlI/IIUiIIIlm/lI/IIIIIIIIIIII/lU/I/OlIll/llmlmImlllllIUI/IIIIIUIIllII/lUJI/IlIU/nlll/U/IIIIIIOlli/lllIII/I/lo:mU/U/IIIIU/IlIUI/11I11I11/lllIlllill//lOIIIIIOlllIl/lltmIIUII/lIIIIPIII/lI/lOlnlllllllltml11U/III/IIUIIll/lHU//IlIIJIIIIIII/IIIII/lIIIPI/lOIUIII/lUIIU/111111I1I11I11I111I1/1IJIllmllllllJlll/lmlll/lllIIlll/lIIII/lIIIIIBIO�OU//(I/U/llnUIIIIIUllml/ll/U/1I1II1/1111/11111111/111111/111111101111/11111/1111101111111111/111/1111,

'ase de 1980 em 'araguá do
Sul • Os adetas Lígia Braun
e Caglioni • em frente à Pira
Olímpica. (conduziram a

Tocha Olímpica)

ouro em 800m livre e prata nas pro
vas de 400m medley, 200m medley,
100m livre e nos três revezamentos.
Nos Iasc realizados na nossa cidade
em 1980, a equipe estabeleceu novo
recorde na prova de 4x200m livre
e prata nos revezamentos 4x100m

quatro estilo e 4x100 livre.

No mundo dos esportes
No Beira Rio Clube de Campo (1975), Lígia deu as primeiras braçadas sob a

orientação do professorArizinho. O treinador descobriu que tinha em suas mãos

um fenômeno: Lígia nadava com desenvoltura tanto nas provas de velocidade,
quanto nas de resistência. A engenharia paramontar osmicrociclos de
treinamentos que contemplassem a pluralidade, velocidade-resistência, obrigou
o professor a exaustivas pesquisas para resolver o quebra-cabeça e Lígia tornou
se uma campeãmúltipla.

am e nat s Est duais e Brasileir 5
Nos Campeonatos Estaduais realizados entre 1975 a 1980, Lígia venceu
todas as provas de 100, 200, 400 e 800m livre. Somente em Jogos Abertos
as grandes cidades importavam atletas do Rio de Janeiro e São Paulo.

Participou pela Seleção Catarinense em três Campeonatos Brasileiros:
João Pessoa (PB) e duas vezes em Brasília (DF).

Compe�ições
" .

oceanlcas
Representando o Brasil,
na Travessia da Bahia de

Pocitos, emMontevidéu, no
Uruguai, arrebatou o 3° lugar.
Na volta à Ilha de Balneário
Camboriú, em 1977, obteve o

primeiro lugar entre trezentos
competidores masculínos e

femininos de todo o Brasil.

Condecorações
Lígia foi condecorada pela Federação
Catarinense de Natação com dois troféus
MelhorVelocista eMelhor Fundista da natação
catarinense de seu tempo. Ao longo da carreira,
a nadadora conquistou cerca de 300medalhas.
• •

C UI
A homenagem de todos os jaraguaenses, do
tempo em que você Lígia, era a "Senhora das

Águas", com o corpo submerso qual peixe
dourado fluindo à fonte sublime da glória.
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FESTIVAL DA CANÇAO

antes
. ,

japo em se
•

Inscrever
Evento está agendado para o dia 3

denouembro. Vencedores dividem

premiação deR$ 3,3mil

ARQUIVOOCP

NO PALCO
Em2010,13
candidatos

disputaram
o Festival

EstucIantiI da

Canção,que
tem como

objetivo
incentivar a
descoberta
de talentos
mllsicais na

cidade

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

tar e cantar e cantar. O refrão do

ompositor Gonzaguinha, aqui, faz
todo o sentido, afinal, é a vez dos eter

, os aprendizes colocarem a voz nas

turas e, simplesmente, cantar. Isso

'porque, está aberta a temporada de

inscrições para mais uma edição do Festival Estu
dantil daCanção de Jaraguá do Sul.

Até o próximo dia 30, os alunos das redes de
ensinomunicipal, estadual e particular domunicí
pio podem garantirpresença no palco do evento.A
organização aceita candidatos com idade entre os
dez e 15 anos. Os interessados devem solicitar a fi
cha cadastral na própria escola. Depois de ter a as
sinatura da direção da entidade, é preciso entregá
la na Fundação Cultural, que funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às Uh e das 13h30 às 16h30.

,,,,.�,�r<tifIij1Jt�ihl �,���_"";��"�"""'in��IIIiI<P'''''':I'.'m,'''''ii',*'' <w�... '!O��,' '''''n�'i!JI!I!,.;)�'·�''i'I·,fI<:,;,.o�;'�II<>i-,�u;.''''''''''W-i!<:,�i<II'f'''''·''''''''''''I<�","_�.:a.�!;'�"U�' ,";'�§��)l;iij;�"..,.""",-<u,-

PODE EN1RAR� A CASA JÉ SUAo
,u,Ot!ji>Il.�I;:IÜll-'tf.'!fl!/I.I�f��"-IIr-M<:,,,,,"""AA<;'���<tI,,,,,,,,,::<{u,��"''''"i'''''iI>''I';'''.�''''�"""'''''n",j""",,,,�,+,,�"m,,�,,·"u���·''''''''''O!i'�"�_JIl.",,,,,'''i''''�''''':'';'I<I,,i'J'''''_�",l)rl/;l"''''''n.J''''tI.l"'''''''>;<ti��H!l�".j}m.';lI!lt'lUillP'ill.lfbllffiiJf��'"''''''·''''

AMS apoia mais de 40 projetos vottados fi educação, ao esporte; â cUltura
e iI saúde, Quatro defes ligados a SCAR, como o auxffio â C(lMttUçao fi à
manutenqto do espaço, (} patrocínio de "entot artí$t1cos é a apoie it

Jovens taténtos. iniciativas; que promovem a �ultt1ra,

Antes de oficializar a participação, porém, vale
conferir o regulamento do festival no site www.

cultura.jaraguadosul.com.br. As inscrições são

gratuitas. No entanto, os vencedores do evento po
dem deixá-los com prêmios em dinheiro no bolso.

Quem ficar entre o primeiro e quinto lugar divide
R$ 3,3mil, além de ganhar troféu.

A apresentação está agendada para três de no
vembro. Ela ocorrerá no Grande Teatro do Centro

Cultural da Scar a partir das 19h30. Para outras in
formações, entre em contato com aFundação pelo
telefone (47) 2106-8722.

SDtvIÇG
o QUÊ: inscrições para o lestivaI
Estudantil daCanção
QUIlNDO: até 30 de setembro
ONDE: ..a Fundação CUltural de Jaraguá do·SuI
QUANTO: gratuito
INFORMAçõES: (47) 2106·8722 ou
www.cultura.jaraguadosuLcom

A gente cresce
. com aWEG.

• ;.,..I'"
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SUDOKU
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.

,

I

I í ,,/ '" u

I I'
I

I I'

" : I

", i "

�
I�!,' /1

I

"1

ri
,I II r

I

I
i 'ri � ) 1 I I' 'I I I

" I, J
I

" I,'
I

I

)

I 1'1, /11: :

passateri)Tlp'O, . /í... Recreativa 'a'R'�I�elra n?�lsto de p�I'Cif\lr;O; �n;�cdO$ do &r:osfl'."":,
I ,

�
,

J I "' I I I I' I

HORIZONTAIS

/
1. Conjunto das regras para falar e escrever correta-

'I mente uma língua
2. Preparar nova composição tipográfica, dispondo "

textos para impressão definitiva, segundo critérios
e:

de evidência, coerência e estética S
3. (Fig.) Que se tornou assisado, refletido, prudente
4. A forma do que é cestóide / Carne própria para en- 4

sopados
5. A cavidade sob o braço / Conjunção coordenativa I,�

. .)

que serve para indicar sequência de discurso ou

transição de pensamento f)

6. Centrais Elétricas de São Paulo / As iniciais do ta-
moso sambista Rosa (1910-1937) 7

7. Em sua companhia
8. Imposto de Renda / Coisa sem importância PtL

i
,:, 9. Inclui eu e outros / Claudicante

10. Sofrer / Comer a terceira das maiores refeições 9

11. Despachar desfavoravelmente
10

"�fL 12. Que readquiriu energia, força
13. Esbugalhar os olhos, ,) 1

VERTICAIS p
1. Dar forma escrita a uma palavra / A famosa política

L,

indiana Gandhi (1917-1984), primeira-ministra de j�1
1966 a 1977

2. Orquestração atualizada de uma música / Palavra
inglesa que designa cantor ou cantora de música

popular que canta com orquestra ou conjunto ins-
trumentai

3. Que não sente emoções ou paixões / Acalmar
4. Uma Maria do Evangelho, que se tornou fervorosa

dicípula de Jesus / O filósofo e matemático francês
Descartes (1596-1650)

5. Advocacia Geral da União / Deste modo, portanto /
Abreviatura de figurado

6. (Pop.) Investigador depolicia / (SP) Rumorejo que
fazem os peixes ao subir os rios no período da de-
sova

7. Segundo a mitologia grega, mítico deus fluvial,
amaldiçoado por Posêidon / Uma alta patente mi-
lítar

8. Um artigo escolar para anotações / Decadência
9. Difundir perfumes / Sensação arrepiante de medo,

23456 7 8 9
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PREVISAO DO TEMPO
I,

Tempo,muda na
quinta-feira
o dia começa com bastante
nebulosidade em Santa
Catarina. À noite, há
condição de chuva no
Extremo Oeste; Oeste, Meio
Oeste, Planalto e Litoral
Nortepor causa da circulação
marítima e a influência
de cavado.

ARAGUÁ O SUL E EGtÃO
HOJE
MíN: 14°C
MÁX: 1,9°C

AMANHÃ
MíN: 15°C
MÁX: 23°C

SÁBADO
MíN: 15°C'
MÁX: 23°C

DOMINGO

MíN: 15°C
MÁX: 24°C

Ensolarado

Na sexta-feira, a nebulosidade
continua e, com ela, permanece
também a condição de chuva isolada
no Estado. As temperaturas são

estáveis, com pequena variação entre
mínima emáxima. Os ventos sopram
de nordeste, em intensidade de fraca
amoderada com rajadas.

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada

No fim desta semana, a nebulosidade
aumenta ainda mais em Santa
Catarina devido à aproximação de
uma nova frente fria. Os termômetros

registram temperaturas em elevação e

os ventos são de nordeste a noroéste.

Eles sopram com intensidade que vai
de fraca amoderada.

URUSSANGA
A quinta-feira será nublada
com breves aberturas de
sol no período da tarde.
Pode também garoar de

manhã e à noite.

CRESCENTE 4/9

CHEIA 12/9

20/9

NOVA 27/9
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ADEGA AIROSO MENEZES
Jantar harmonizado promovido pela
Enoteca Decantes e preparado pelo
chefJulmir Rozza. A partir das 20h, no
cardápio Gaspacho, Paella Marinara,
Peique Godello, Mignon ao Molho
Porovolone e Petit Gateau, tudo

acompanhado dos melhores vinhos.
Também poderão ser adquiridos pratos
avulsos. Faça sua reserva: 3370-0220 ou

adega@airosomenezes.com.br.

ar
beatriz.sasse@terra.com.br I 47 8433 0306

Arte
Segue até dia 17, na biblioteca
Padre Elemar Scheid, no
campus Jaraguá da Católica de
SC, a exposição "Timboenses",
que divulga o trabalho da

Associação de Artistas Plásticos
de Timbó. A visitação é gratuita
de segunda a sexta-feira, 8 às

22h, e aos sábadosm das 8 às
12h. Informações 3275-8253.

Moda
AVoilà Concept Store apresenta,
nesta quinta-feira, durante
coquetel, a coleção Primaveral
Verão 2012 de marcas

consagradas como John John,
Doe Dog, Empty, Schutz, Juliana
Iabour, Reserva e lança as

novas marcasVicenza, Cholet e
Richards. A partir das 16 horas.

A.,.n�fJldm. Víl'em
I"(�vi�;g;,f;�i fU'illlld f;'flJnc.�;1:Ij,"t:$lda

atlui IUJ De·P!
Lflia: deu branco na moda. receitas
deliciosas de sucos e vitaminas,

""me, música, site. e consumo, como
combater a halitose, entendendo o

envelhecimento, entrevista e tipos
de partos. Imperdível!

ABRACE OVAlE
oNúcleo deJovens
EmpreendedoresAcijs/Apevi
está integrado à campanha
zdealizada pelo Cejesc emfavor
dasfamílias que sofreram
problemas causados pelas
chuvas. Doações podem ser

entregues no almoxarifado
daPrefeitura de Iaraguá e nos

Bombeiros (ruaEpiuuioPessoa).
As maiores necessidades são
dematerial de limpeza e de

higiene pessoal e alimentos não
perecíveis. Toda a arrecadação
será revertida para abrigos,
escolas, creches, prefeitura,
corpo de bombeiros, buscando
a destinação adequada dos
donativos. Mais informações,
inclusive para depósitos em
dinheiro à campanha (�brace o

Vale'; no 3275-7012
ou consultor4@acijs.com.br.

I [ I' I J' I J

KANTAN

Terças, quintas e domingos é dia de
Festival de Sushi, terça e quinta também
tem chope em dobro, das 19h às 21 h,

compra um leva outro.

LICOBAR

Festa de lançamento do site
www.licobar.com com Gazú Acústico

(vocalista da banda Dazaranha).
Ingressos antecipados: Mime (Reinoldo)

e Lico Bar, elas RS 15 e eles RS 20.

LONDONPUB
Nando & Leandro (sertanejo universitário)

e Felipe Adriano (funk e hip hop).
A partir das 22h. Ingressos apenas

na hora e RS 10 elas e 15 eles.

SACRAMENTUM PUB
Tiago e Lenílson, integrantes da banda
Camaleão Robô, voltam a se apresentar
com seu projeto acústico, mandando
muito rock e blues para a galera.

IA
MOVING UP - Schroeder

Balada "Elas convocam'; onde 65 garotas
são as responsáveis por convidar a galera
para festa que terá Nadinho Santor e
DJs Binho, Adrian P e Eddy Amaranto.
Ingressos antecipados a RS 15. Elas
entram de graça até meia noite.

SEVEN CHOPERIA -

Guaramirim
Sambanejo com sertanejo de Eder &

Francisco e pagode do grupo Kibelleza,
mais DJ Alan e convidados. Ingressos a

RS 15 e elas free até 23h30.

LICOBAR
Muito rock com a banda Os Velhos.

SACRAMENTUM PUB
Apresentação de Ulysses e Thirray em

formação acústica.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
lONDON· 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727. ARRIBA. 3371-1160.
MADAlENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA.·3370-9160. ZUMSCHLAUCH· 3376-4822.
uco BAR· 3054-0855. KANTAN lOUNGE· 33711584.

ENo:rECAOECANTER· 3370-0220. MOVlf\(Gup· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA • 9951-4497.MR. BEEF • 3275-2230.

CACHAÇARIA AGUA DOCE • 3371-8942.
FUEl EVENTOS· 8433-0083. PATuAMUSIC· 3054-0800.

..

.,
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6 305,5-0024 Caragu6 Auto Elite
A escolha perfeito Moa Gonçalves

Insônia
Segundo consta, o e-mail que circula na

internet dizendo que alguns motéis de

Iaraguâ tinham câmeras escondidas ins
taladas nos quartos dos hóspedes, não pas
sa de uma piada de mau gosto. Do outro

,

lado, se a ideia era tirar o sono de alguns
homens casados, o efeito deu certo. Duran
te a semana muitos passaram a noite em

claro. Enquanto isso, por favor, um copo
bem gelado do chopeKonigs Bier.

Belas das belas
A sempre estilosaMari Franzoi foi a gata
das gatas no fim de semana. Dizem que ela
estava simplesmente linda, comandando _

um grupo de amigas, sábado, na
Schroederfest. Chamando a atenção por
onde passava, é claro.

•

O mais...

Pelo menos aqui em Iaragua do Sul, o
concurso de miss é coisa meio demodé e

pouco importante. Mas, nas bandas de lá, a
vitória da angolana Leila Lopes como Miss
Universo representa a entrada de negros
emmais um espaço até pouco tempo
quase restrito aos brancos. Eu apoio!

TIM TIM Andresa e Edson Schulz comemoraram
dez anos de casados, terça-feira, no llanfan SSCQ�itQI

CONFRATERNIZAÇÃO O empresárioWalter Janssen Neto, o anfibião Ivo "Camarão" e o
indusbialllnÓdio JUeixo LuneIIi, sábado último, durante churrasco de eonfratemização

�

Onde
comer bem
Na Confraria do Churrasco.
Um dos melhores rodízios
de carne da região.

moagoncalves@netuno.com.br

Malvada
Um amigo, terça-feira, no Bar do Sérgio, ao
comentar, em pleno Dia Internacional da
Cachaça, os rumos da economia:
- Azeitona está o mesmo preço do caviar e a

malvada mais cara que muito escocês!

TRIO
Bruna

Santos,
Thatiana

rugel e Jeme
PriscUa
Kanzler
em um

momento de

descontração

• O radialistaJunqueira
Ir sefiliou no PR. Está
tonfirmadissimo na'
disputa por uma cadeira
na Câmara de Veréadores
nas próximas eleições.

• Os convites para a 25a
NoiteAlemã, que acontece
dia 23 de setembro,
no Baependi, já estão
circulando.

• O novo casalzinho da
cidade é o jovem bem

lançado Eduardo Fuzzi e
Marcela Ramalho.

,

• Amélia e Frederico
Müllerfestejam, bem
nesta quinta-feira, 15 de
setembro, 58 anos de união
conjugal.Mil vivas!

• Sábado tem báile no
Amizade com a banda

Society deBiumenau.

Nando&
Leandro
Hoje à noite todos os caminhos
têm um único sentido. A direção
é a London Pub. Pois é lá que
rola o show com a excelente

dupla sertaneja Nando &
Leandro. Presença também do

FelipeAdriano. Imperdível!

1,YbOJ�ul'�Jrio '

Le nz
í

Para que
um grande
sonho
se torne

r4!alidade,
você

precisa
p.,-imeirode
um grande
sonho.

L.tJ WtCH n
•: -( tiNCt (1 f\I"*

NIVER Jean Carlos e GracieUe
Girolla. Ele é o grande
aniversariante de hoje

Roubalheira
Quem assistiu o Jornal Nacional, na terça-feira, pode ver, didaticamente,
o verdadeiro assalto dos impostos que todos nós pagamos. O terrível é

.

que boa parte da fortuna não vai para investimentos, Ô raça!
MAURICIO HERMANN

COQUETEL lIna Paula

Lopes no coquetel da
loja DicaModas

Mico!
No fim de semana, um casal de

moças de sobrenome sonoro estava

no restaurante, em Jaraguá do Sul, e,
em um momento de afeto, se beijou
rapidamente. Logo surgiu um
garçom pedindo que elas parassem
com os carinhos porque "estavam

constrangendo as outras pessoas na
casa". Uma das moças alertou que
ele estava fazendo algo muito grave
e proibido por lei. O garçom, meio

arrependido, ofereceu um licor para
se retratar. Mas era tarde. As duas

pagaram a conta e foram embora .

Pense nisso
"A vida é fruto da decisão
de cada momento. Talvez

seja por isso que a ideia de

plantio seja tão reveladora
sobre a arte de viver. Viver
é plantar. É atitude de
constante semeadura, de
deixar cair na terra de nossa
existência as mais diversas
formas de sementes".

Falando nisso...
Quero levantar a bandeira, e quem sabe no próximo ano a gente
promova, como nos tempos idos, emmeio amuito glamour emuita
plateia, a nossa miss Jaraguá. Volto ao assunto.

cecornturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

(48)21 07.8800
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DVD: APOSTA RADICAL

CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER,

JORNALISTA

SENQ E
SERNET

Não sou bisbilhoteiro, metido, muito menos quero
saber da vida dos outros, mas quando se anda de

ônibus, é impossível não pegar pequenos fragmentos
da intimidade de alguém. Se a viagem for mais longa,
aí acaba sabendo de amores, desavenças, histórias
que ninguém te contaria, porque não te conhece, mas
conta a um amigo no ônibus. E aí...contou no ônibus,
colocou na roda. Mas o que vai se fazer, fechar os ouvi
dos não dá, deixar de dar aquelas olhadas quando algo
estranho sai da boca de alguém, impossíveL Então, no
fundo, todo mundo quer mesmo é prestar atenção.
Sim, também pode colocar o fone de ouvido.

Por mais que di

gam que não, sempre
bate aquela curiosi
dade de ouvir o que as

pessoas estão falando,
sobre o que estão con

versando, já que você
está no ônibus e não

tem mais nada para
fazer, o que custa ou

vir e ficar analisando
mentalmente? Mas

Aquilo que você fala
também vai parar no
ouvido dos outros
e acaba virando

assunto no almoço,
no jantar, no boteco.

nem sempre a conversa é do seu lado ou no banco da
frente. Algumas vezes, é no telefone, e daquele cara

que está do outro lado do ônibus e não sabe falar bai
xo. Acaba contando seus planos para os próximos mi
nutos, onde vai descer, o que vai fazer, com quem vai

se encontrar, tudo para estranhos, só porque não sabe
falar baixo no telefone.

Aí vamos dizer que o cara é um sem noção e que pre
cisa aparecer, por isso fala alto no telefone e todo mundo
escuta. Sim, realmente pode ser verdade. Mas e se não

for? Se a pessoa acabou de comprar seu primeiro celular
e nunca usou o aparelho? Se ela tem problema de audi

ção e acaba falando alto para compensar? São tantas hi

póteses e 'cogitamos todas elas em espaços de minutos,
apenas para saber o motivo pelo qual o sujeito não fala
baixo no telefone. Bom, como falei antes, é falta do que
fazer.Você está no ônibus, esperando chegar ao seu des
tino e isso pode se tornarmais divertido se ficar tentando
decifrar as conversas alheias.

Agora, se andássemos todos de carros, jamais saberí
amos um pouco da vida dos outros e não teríamos oque
falar para as pessoas depois. E não pense que você está
imune. Sua conversa também está na roda. Aquilo que
você fala também vai parar no ouvido dos outros e aca

ba virando assunto no almoço, no jantar, no boteco. Mas
não tem problema, você também escuta, ou não?

Envie sua foto para
redacao@ocorreiodopovo.com.br

A Temari tem apenas três meses de vida e já passou por situações
de maus-tratos. Por isso, foi resgatada pela Ajapra e, agora, aguarda

alguém disposto a lhe dar um lar com muito carinho e responsabilidade.
Ela está vacinada e vermifugada. Informações: (47) 9143-0409, 8495-

6723 e 3273-0690 ou no e-mail geminy@biologa.bio.br.
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• FINA ESTAMPA
Antenor resmunga ao ouvir Griselda falar com

René. Tereza Cristina faz o marido prometer que não vai
mais dar atenção a Griselda. A produtora do "Caldeirão
do Huck" leva o carro de Vilma. Amália tenta convencer

Griselda a não expulsar Antenor de casa. Tereza Cristina

procura Esther. Leandro foge da loja com um tênis igual
ao seu e é levado para a delegacia. Esther deixa a socia
lite esperando para conversar com ela. Paulo ouve Tereza
Cristina falar com Esther sobre fertilização in vitro e reve

la que não pode ter filhos.

• CORDEL ENCANTADO
Cícero conta para Úrsula que existe um mapa indi

cando o paradeiro do íesoen Jesuíno, Augusto e Petrus

vão ao acampamenlo exigir que Herculano enlregue Úrsula
para eles. Bartira enlra em trabalho de parto. Inácio pede a

mão deAnlônia para Benvinda, que se emociona. Temurinha
avisa a Zóio-Furado que tentará falar com Úrsula durante a

festa de casamenlo de Penélope e Bel. Úrsula seduz Hercu
lano e descobre onde o mapa do tesouro está escondido.

• MORDE & ASSOPRA
Júlia fica furiosa ao descobrir que Celeste está

morando na casa de Abner. Marcos admite que ainda

gosta de Natália e se recusa a dar o golpe em Cleo
nice. Aquiles se reúne com Naomi antes do início do

julgamento e aconselha a cliente a admitir que é cul

pada. ícaro chega à delegacia para acompanhar Nao
mi ao tribunal e encontra Abner. Leandro pede o carro

dos tios emprestado e avisa que talvez não o devolva.

Começa o julgamento de Naomi.

• VIDAS EM JOGO
Maurício conta ao delegado que Lucas estava no

hospital. Patrícia diz a Regina que não irá implicar mais
com o romance dela com Cleber. Lucas tenta confortar

Andrea, quando ela demonstra preocupação ao falar dos
exames que fez. O delegado vai à casa de Lucas para
prender o ex-motorista de van. A polícia também vai à
casa de Carlos. O delegado prende Lucas e Carlos para

que eles não prejudiquem o andamento das investiga
ções. Regina conta a Patrícia que sabe onde estão os ir

mãos de Francisco. Sai o resultado da balística. Maurício,
Lucas e Carlos ficam na expectativa.

A
15/9 ClaudecirAndrade Guilherme Lemert Maria de L. Pereira

Agenor Lemke Daiara Prestini Horst Sporrer Mariana G. Silva

Aguinaldo J. Dias Daniela B. da Silva lrehe de A. Vergues Marli dos S. Coelho
Alido Pavanello Daniele Baade Jeny Bugmann MarliZoz
Alvino Kluge Diego da S. Alves João M. Neto Norberto Paulino
Amanda A. Fagundes Edilson Veloso Josiane Keunecke Reginaldo Sabei
Amanda Ferreira Edson G. Vegine Justino P. da luz Rosalia Venske
Ana Caroline Muller Eliane Edite Henschel Katia de L. Vegini Silvana A. Batista
AnaV. Wille Fernando Schurartz Lourdes V. Altafin Valtair de souza
Artur ferreira Gabriel F. de Oliveira Luciana Borchardt Vanessa Gnewuch
Carlos A. Hoepers Guilherme A. Dennke Luis C. Konnel Walker L. de Souza

Kelvin é um adolescente
comum, fiel aos amigos, que
vive em conflito com o pai
poticlal e é praticante da
atividade de Parkour (arte
de deslocar do corpo o mais
depressa possível). Quando
o pai é baleado e entra em

coma, Kelvin decide encontrar
o agressor. Logo, descobre
culturas subterrâneas que
vivem com as próprias regras.
Kelvin é forçado a uma violenta
batalha de habilidades em um

jogo de gladiadores urbanos.
Um jogo que não só o obriga
a usar os talentos no parkour,
mas também a enfrentar
questões morais.

o CO/OVO "Música de Brinquedo
Ao Vivo" é o registro em

show do repertório gravado
em estúdio no ano passado
recheado de sucessos do
universo pop, acrescido agora
de versões "de brinquedo" de
canções do próprio Pato Fu e

outras surpresas. Se gravar
todo um disco só utilizando
instrumentos de brinquedo,
miniaturas e coisas do tipo
foi uma tarefa complicada,
levar isso aos palcos parecia
uma missão impossível. E o

maior dos problemas teve a

melhor solução: as crianças
que cantaram no CD (que

w obviamente não poderiam entrar
em uma turnê junto com a

banda) foram substituídas por
dois monstros, dois "muppets" ,

criados pelo Teatro de Bonecos
Giramundo, de Belo Horizonte.
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o HOMEM DO FOTURO
Zero, personagem de Wagner Moura, é um

cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos

foi humilhado publicamente na faculdade e per
deu' Helena, vivida por Alinne Moraes, o grande
amor de sua vida. Certo dia, uma experiência
acidental com um invento faz com que ele

viaje no tempo, mais precisamente, à data da

festa onde foi humilhado. Depois da chance

de mudar a história, Zero retorna ao presente
totalmente modificado e percebe uma

realidade a qual não acreditava ser possível.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Cowboys e aliens - Leg (14h20, 16h40, 19h e 21 h20)

• Cine Breithaupt 2
• O homem do futuro - Nac (17h, 19h1 O e 21 h20)
• Os Smurfs - Dub (15h)

• Cine Breithaupt 3
• Lanterna Verde - Leg (14h30)
• Planeta dos macacos - Dub (16h40, 18h50 e 21h)

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

• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21h30)

• Cine Garten 3
• Apollo 18 - Leg (22h)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30, 17h40, 19h45)

• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h10 e 21h10)

• Cine Garten 5
• Cowboys e aliens - Dub (14h, 16h45, 19h20 e 21 h50)

• Cine Garten 6
• Conan, o bárbaro - Leg (21�40)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (15h15 e 19h30)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)

• Cine Mueller 1
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub (13h40 e 15h40)
• Planeta dos Macacos - Dub (17h40, 19h50 e 22h)

• Cine Mueller 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h, 16:hO, 19h, 21 h25)

• Cine Mueller 3
• Onde está a felicidade? - Nac (19h25 e 21 h45)
• Os Smurfs - Dub (13h15, 15h20 e 17h25)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

• Conan, o bárbaro - Leg (21 h20)
• Deu a louca na chapeuzinho 2 - Dub ( 15h15 e 19h20)
• O Rei Leão 3D - Dub (13h10 e 17h15)

• Cine Neumarkt 2
• Planeta dos Macacos - Leg (14h15, 16h45, 19h30 e 22h)

• Cine Neumarkt 3
• Cowboys e aliens - Leg (14h, 16h30, 19h1 O e 21 h50)

• Cine Neumarkt 4
• A árvore da vida - Leg (21 h30)
• Apollo 18 - Leg (19h40)
• Os Smurfs - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)

• Cine Neumarkt 5
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e 21 h)

• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Larry Crowne - O amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h e 21h40)

• Cine Norte Shopping 1
• Os Smurfs - Dub (13h1 O, 15h20, 17h35 e 19h55)
• Conan, o bárbaro - Leg (22h15)

• Cine Norte Shopping 2
• Cowboys e aliens - Leg (13h20, 15h50, 18h30 e 21 h)

• Cine Norte Shopping 3
• Larry Crowne - Leg (14h15, 16h30, 18h40 e 20h50)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (14h30, 16h50 e 21 h15)
• Apollo 18 - Leg (19h10)

• Cine Norte Shopping 5
• Os Smurfs - Dub (13h45)
• Planeta dos macacos - Leg (16h e 18h15)
• Árvore da vida - Leg (20h35)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos Macacos - Dub (t3h10, 15h25, 17h40 e 22h)

• Cine Norte Shopping 7
• Deu a louca na chapeuzinho 2 -Dub (13h, 15h e 17h)
-Lanterna Verde - Dub (19h e 21 h30)

•
•
1.

A atriz Deborah Secco tem circulado de
visual totalmente novo. A repaginada é para

,

interpretar uma jornalista na nova série da
Globo, Louco por Elas. Além dos cabelos
mais curtos e escuros, Deborah emagreceu
oito quilos desde que se despediu da
personagem Natalie, de Insensato Coração.
"Massa magra é fácil de perder. Só mudei
a série na academia e estou comendo
menos proteína", explicou.

o

Ainda vivendo os resquícios do
conturbado divórcio com o jogador
Pato, a atriz Sthefany Brito desistiu de
assistir jogos de futebol após a separação.
"Não gostava, mas acompanhava
porque era o momento", disse ela .

durante o lançamento da próxima novela
das 18h, AVida da Gente, seu primeiro
trabalho no horário nobre da TV em

quatro anos.

Carolina Ferraz não
curte cenas de sexo

Vivendo a personagemAmanda, de OAstro,
a atrizCarolina Ferraz contou que não curte
muito protagonizar cenas quentes naTv. "É
chato fazer cena de sexo, requer energia.Você
tem que ter concentração, privacidade. Gostei
do que vi,mas não acho fácil, não", resumiu
ela fazendo referência aos capítulos no qual .

aparece ao lado deRodrigo Lombardi.

Megan pretende
engravidar logo
A atriz Megan Fox quer se tornarmamãe
o mais breve possíveL Casada há um ano

com o ator BrianAustin Green, a estrela
de Hollywood, de 25 anos, tem sonhado
com o instante de começar uma bela
família. "Quero muito ter filhos, só estou
esperando o momento certo", disse.
Enquanto não engravida, Megan ensaia
com Kassius, de nove anos, filho do
marido com a atrizVanessa Marcil.

Letícia Birkheuer Falá de Belé� te�

briga C'o� vizinha
Grávida, a atriz Letícia Birkheuer, depois
de brigar emum aeroporto daArgentina,
agora, discutiu com a vizinha. A desavença
chegou a envolver a polícia. É que a vizinha
mandou um funcionário entrar no jardim
para arrumar o teto da casa dela. A confusão

começou porque a atriz havia pedido que
lhe passasse uma autorização por escrito, o
que não aconteceu.

HORÓSCOPO

e o elástica
Comemorando 35 anos de carreira, a cantora
Fafá de Belém contou que temmedo de fazer

plástica no rosto por não se reconhecer após
as intervenções. "Quando coloqueibotox,
fiquei com a cara do IaderBarbalho. Passei
trêsmesesme olhando no espelho � vendo o

Iaderl Daíbotei naboca e pareciaumaboneca
inflável. Então tenhomuitomedo demexer
no meu rosto", desabafou.

ÁRIES
o dia traz alguns conflitos em família. No entanto, a tarde deve
ser mais prazerosa. Tente controlar o sentimento de posse para
não desgastar o romance. Cuidado com a agressividade.

li
TOURO
Conflitos de interesse podem marcar o convívio com as pessoas
da rotina. O setor profissional estará bem-amparado. No romance,
o clima é de sensualidade. Não force os acontecimentos.

II
.

GÊMEOS
Os astros indicam a possibilidade de atrito com pessoa amiga
por causa de dinheiro, dívidas ou de um negócio mal-resolvido.
A timidez pode atrapalhar o setor afetivo. Respeite os desejos.

•
CÂNCER
Hoje, você poderá se destacar em atividades que exijam
sensibilidade, intuição e poder de iniciativa. A lua dará maior
estabilidade às relações afetivas. Não aja precipitadamente.

•
LEÃO
O dia pede cautela com acidente de trabalho ou percurso. Atuar
em equipe pode ser estimulante. Não deixe de movimentar a
vida social. Saia mais e se divirta.

II
.1

VIRGEM
O trabalho de rotina vai fluir com maior velocidade. Problemas
com amigos não estão descartados. No romance, a fase é de

estabilidade e lealdade. Mantenha a discrição .

• LIBRA
As necessidades afetivas podem bater de frente com os

interesses profissionais. Talvez seja preciso sacrificar uma das
coisas para que a outra possa crescer. Avalie as prioridades.

11m
II1II

ESCORPIÃO
Não apresse os acontecimentos. O astral indica que é preciso
ter cuidado com acidente de trabalho ou de percurso. A lua
revela o desejo de aperfeiçoar a relação. Evite a impulsividade.

•
SAGITÁRIO
Problemas que vinha tentando ignorar podem transbordar

agora. O astral revela um clima de estabilidade na vida afetiva,
aproveite a companhia do par. Não abuse da sorte.

II
CAPRICÓRNIO
Viverá um dilema: de um lado estarão os anseios e, de outro,
os desejos das pessoas com as quais convive. No amor, sorte,
prazer e diversão. Coloque-se em primeiro lugar.

•
AQUÁRIO
Você pode demonstrar impaciência se as coisas não
acontecerem na velocidade que deseja. Boa noite para focar as

atenções na família e nas relações íntimas. Ouça a intuição.

PEIXES
Tudo o que conseguir será através do trabalho, principalmente,
das atfvidades que exijam sigilo e concentração. Questões
afetivas exigem bom-senso. Lute pelos objetivos.
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FOTOS DIVULGAÇÃO
TURISMO

•

e
T Jiajar e se impressionar com as belezas naturais dos destinos escolhidos é algo quase comum. Mas,
V há também locais em que vale conferir de perto as construções arquitetadas pelo próprio homem.

Confira algumas:

•

WAT RONG KHUN, TAILÂNDIA
O templo budista e hinduístaWar Rong Khun é conhecido
como o "templo branco". Ele foi construído em 1997 a apenas 13

quilômetros de Chiang Rai, no norte daTailândia. O prédio é urna
estrutura surpreendente pela pureza da cor branca, pela beleza e

variedade das formas e figuras.

. PAGODE DE SHWEDAGON, MYANMAR
A cidade deYangon, no sul do Myanmar, tem urn dos mais
belos pagodes (lugares santos) budistas do mundo. O Pagode
de Shwedagon é formado por urna torre principal dourada de
impressionantes 99 metros de altura e diversas outras "stupas'' -

nome dado a estas estruturas sagradas. 'f'

MUSEU GUGGENHEIM DE BILBAO, ESPANHA
No ano de 1997, a cidade de Bilbao passou a ter uma filial do

Guggenheim, famoso museu de Nova Iorque. A estruturametálica
futurista não passou despercebida e, hoje, o Guggenheim de Bilbao
é reconhecido como urn dos símbolos da cidade do país Basco.

BASíLICA DE SANTA SOFIA, TURQUIA
Construída pelo Império Bizantino, quando Istambul ainda era
Constantinopla, a Basílica de Santa Sofia começou como catedral,
passou a ser urnamesquita e 'foi transformada emmuseu no ano de
1935. Os minaretes e a abóbada, commais de 60metros de altura,
formam urn dos mais famosos cartões postais da cidade turca.

PALÁCIO DE POTALA, TIBETE
Situado em Lassa, capital do Tibete, o
Palácio de Potala foi erguido no século
17 e é, tradicionalmente, à residência
do Dalai Lama. Apelidado de "palácio
branco", ele impressiona pela grandeza,
mas também pelos detalhes, com
estátuas, parques e templos .

CHRYSLER BUILDiNG, ESTADOS UNIDOS
Os 381 metros do Empire Building fazem com que
o Chrysler Building e seus 319 metros pareçam
"pequenos" no céu de Nova Iraque. Mas frente
à imensidão do primeiro, o Chrysler Building se

desmarca por ter uma arquiteturamais delicada
com urn topo inconfundíveL
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"Meu falecido
sogro trabalhou
na WEG, meu

.cunhado, minha
cunhada, meu
esposo, tios
e sobrinhos

"

também."

RoseH Weber da Cunha
25 anos de WEG

Jaraguá do Sul .. se

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DO LEITOR
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CRIS O -roo
WATZKO, ESTUDANTE

DE DIREITO

-

PONTO DE VISTA

P

No domingo que passou, na parte da
tarde, junto com minha namorada

e minha mãe, assistimos ao filme "Você
de Novo". Um filme para rir e se divertir,
mas com belas lições sobre o perdão e o

amor! Quero partilhar com vocês leitores,
alguns diálogos do filme que considerei
simples, mas ao mesmo tempo com belas
lições para nossa vida.

Marni é a personagem principal, uma
garota que sempre foi deixada de lado no

ginásio, as outras alunas sempre faziam
brincadeiras de mau gosto com ela, e num
certo momento da história ela vai conver
sar com o seu irmão, que lhe diz as seguin
tes palavras: "Só precisa acreditar em si
mesma, e assim que fizer isso, conseguirá
fazer tudo que quiser. Você não pode con

trolar o que acontece com você, mas pode
controlar a forma de reagir a isso".

Que belas palavras, tenham certeza
leitores que são verdadeiras. Busque con
trolar a forma de como você reage ao que
acontece com você, e verá a mudança
que trará para sua vida.

Concordo com amãe daMarni, quan
do ela diz para sua filha que todos mere-

cem uma segunda chance.
Quero dividir com vocês leitores, tam

.

bém o diálogo entre Ioanna e sua tia:
- Cometi um erro. Um grande erro. E

não sei como consertar.
- Você é humana, Joanna. Cometer

erros faz parte do que somos. Como con
sertamos é o que importa. Independente
do que faça, será a coisa certa. Tudo bem?
Tenho tanto orgulho de você. E sei que
seus pais também.

O diálogo quase no final do filme entre
Marni e a garota que sempre debochou
dela no ginásio, são de uma simplicidade
única e nos mostram a importância que
o perdão e o amor possuem. Espero ter

deixado a vontade para cada leitor, de
buscar assistir este belo filme.

Logo que acabei de ver o filme me

lembrei de uma história que li num livro

alguns anos atrás. A história é a seguinte:
"Um homem de idade já bem avançada

.

foi à clínica de um médico, para fazer um
curativo em sua mão ferida. Estava apres
sado, dizendo-se atrasado para um com

promisso, e enquanto o médico lhe tratava
o mesmo lhe perguntou sobre o motivo da

"
•

pressa. Ele então disse que precisava ir a

um asilo de anciãos para, como sempre, to
mar o café da manhã com sua mulher que
estava internada lá. Disse também que ela

já estava algum tempo nesse lugar porque
tinha umAlzheimer bastante avançado.

Enquanto acabava de fazer o cura

tivo, o médico perguntou se ela não se

alarmaria pelo fato de ele estar chegando
mais tarde.

- Não, elé disse. Ela já não sabe quem
eu sou. Faz quase cinco anos que não me

reconhece.
Estranhando, o médico lhe questio

nou:

- Mas se ela já não sabe quem o se

nhor é, porque essa necessidade de estar

com ela todas as manhãs?
Ele sorriu e dando um tapinha nas

costas do médico, disse:
- É. Ela não sabe quem eu sou, mas eu,

contudo sei muito bem quem é ela.

Enquanto o senhor saía do consultó
rio, o médico sentiu as lágrimas correrem
pelo seu rosto".

Busque perdoar e amar, e verás o bem
que lhe faz.

. �i· j

Um dia desses, minha esposa ao che
gar em casa fez o seguinte comentá

rio. "Sabe João, tinha dois jovens aproxi
madamente com dezesseis anos de idade
no ponto de ônibus. Ambos tagarelavam
entre si e um disse para o outro: (Cara
nem te conto, ontem tomei todas naquela
festa de Schroeder e só gastei o dinheiro
da entrada'. (Como?', pergunta o outro.�
um tal vereador me deu um monte de tí

quetes de gelada para que eu e meus ami

gos tomássemos à vontade"'.

Demagogicamente são muitos destes

políticos que fazem discursos inflamados,
dizendo-se preocupados com uso exage
rado de bebidas alcoólicas pelos nossos

jovens. O exemplo vale mais que palavras,
pensem nisto (representantes públicos).

João Reis, de Schroeder, autônomo

FALECIMENTOS
• Faleceu ontem, dia 14/9, Afonso Schuh,
com idade de 83 anos. O sepultamento
será realizado hoje às 16h, saindo o féret
ro da Comunidade Rancho Bom em Schro

eder, seguindo após para o cemitério Bom

Jesus, em Schroeder.

PEtA 'Ia VEZ,
A MAIS OUV/OA.
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PolíciaMilitar terá sede própria
Depois do entrave

que se arrasta há
dois anos, empresa
responsável pela
realização da obra
retoma os trabalhos

GUARAMIRIM

CAROLINA CARRADORE

Anovela que gira em torno da

construção da 2a Companhia
do 14° Batalhão da Polícia Mili
tar - sede em Guaramirim -, final
mente parece chegar ao fim. Na

próxima segunda-feira, as obras
retomam a todo o vapor. Os tra
balhos estão a cargo da AJM, de

Jaraguá do Sul, empresa vence

dora da licitação, a mesma que
ganhou a primeira licitação e ini
ciou a construção. A garantia é do
comandante da PM de Guaramí

rim, major Iofrey Santos da Silva.
Para colocar os funcionários

em atividade, a AJM aguarda a

ordem de serviço da SSP (Secre
taria de Segurança Pública), do
cumento que, segundo o major,

deve chegar essa semana nas

mãos do diretor da empresa.
Com isto, a AJM tem o prazo de
90 dias para entregar a nova sede.
Se tudo correr como previsto, a 2a
Companhia deve ser inaugurada
em dezembro.

O prédio é construído no alto
do morro, na rua 28 de Agosto,
em frente à sede dos Bombeiros.
As obras iniciaram em 2009 e

deveriam ser entregue em outu

bro do mesmo ano. Desde então,
passou por uma série de entra

ves. Um dos motivos da parali
sação dos trabalhos seria a falta
de um aditivo no contrato com

a AJM. Para que as obras pudes
sem continuar, um aditivo teria

que ser realizado durante a vi

gência do contrato, fato que não

ocorreu. Um novo edital foi lan

çado, e a AJM venceu mais uma

vez a concorrência.
Falta agora concluir as obras

que envolvem saneamento,
acesso ao quartel e arremates

da obra anterior. Entre outros

problemas que também mo

tivaram o atraso estão o mau

tempo e a dificuldade de acesso

para transportar os materiais de
construção até o prédio.

Valor total da obra: R SUmil

Orçamento da última fase: R$lBOlllil

DIVULGAÇÃO

Prédio terá 300 metrOs quadrados de área construída. Terreno foi doado

(
Sede atual funciona em imóvel alugado

corporação de Guaramirim. Hoje, os policiais
. trabalham em um imóvel alugado de apenas

150metros quadrados, espaço inadequado
tElaHzatr os"trabãlhos.'[ "

'
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Rapaz baleado porPM continua

internado em estado grave
Continua internado em esta

do grave, Cristian da Silva Mau,
19 anos. Ele permanece interna
do na UTI do hospital São José,
em Jaraguá do Sul, desde o dia 8
deste mês. Cristian levou um tiro
no pulmão disparado por um po
licial militar durante uma ocor

rência, em Massaranduba.

Ontem, o comandan
te da 2° Companhia da PM de

Guaramirim, major Iofrey San
tos da Silva, designou um ofi
cial que ficará responsável pela
a apuração do IPM (Inquérito
Policial Militar). O procedi
mento investiga as questões

criminais envolvidas na ação
que levou o policial a apertar o
gatilho. O comandante ressalta

que em todas as ocorrências,
o procedimento é o mesmo:

primeiramente, o policial ten
tar conter os ânimos do agente
pela verbalização; se não adian
tar, a recomendação é utilizar
arma não letal, como munição
de borracha ou spray de pimen
ta. Em último caso, a orientação
é o uso da força letal. Ainda de
acordo com o major, a autorida
de para apuração de crimes que
envolvam militares de serviço é
exclusiva dos oficiais da PM.

PERIGO

Criança no

volante

RIOITAPOCU

Corpo segue
desaparecido

Na manhã do último dia 8,
uma mulher comunicou à PM

que seu companheiro havia
lhe agredido. Os dois policiais
se deslocaram até a residência
indicada por duas vezes, mas

o agressor. se evadia do local.
No caminho da terceira cha

mada, policiais tentaram abor
dar o suspeito que guiava um

Fiat Uno. Ele ignorou o cha -

.

mado e entrou na residência
da vítima, Ao tentar agredir os
policiais,um dos soldados aca

bou disparando o tiro, pois se

gundo informação da solicitan

te, o rapaz estaria armado.

No fim da tarde de terça
feira, policiais militares
abordaram um rapaz que
guiava umamotocicleta
sem placas, no bairro
Ano Bom, em Corupá.
Foi constatado que o

condutor era uma criança
de 11 anos. Em consulta
no sistema, foi descoberto
que amotocicleta havia
sido baixada para leilão. O
menor foi encaminhado
ao Conselho Tutelar e a

moto foi guinchada pela
Polícia Civil.

Os Bombeiros de Jaraguá
do Sul pedem o apoio
da população da região.
Todos os bombeiros de

./

cidades vizinhas também
r

foram alertados. O objetivo
é encontrar o corpo do

pedreiro Valdinei Lima dos

Santos, 24 anos, desaparecido
do rio Itapocu, desde o dia
4 deste mês, no bairro Ilha
da Figueira. As buscas foram
encerradas e os Bombeiros'
contam agora com

informações da população
através do telefone 193.
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EDUARDO MONTECINOCONCURSO

Combateàs
drogascom
muita arte
Alunos das redes municipal e estadual
criaram logo e slogan sobre o tema.

Vencedor ganhará uma bicicleta

CORUPÂ
SÔNIA PILLON

Trinta e oito olhares que re

sultaram em 38 desenhos
sobre o risco da dependência
química. Essa foi a produção
dos alunos do 8° ano da Escola

Municipal José Pasqualini, em

Corupá. Apenas um representa
rá a instituição no Concurso de

Logo e Slogan para o Dia Muni

cipal de Combate às Drogas, em
lo' de outubro. A data foi institu
ída pela lei municipal 1964/10,
aprovada pela Câmara de Vere
adores. O prazo de entrega en

cerra hoje.
.

O concurso é direcionado
aos estudantes do 8° ano da rede

municipal e da 7a série da rede

Fique Pord
qUe acon�

entro de tudeCe na .

o

região

@ocorreiOd .

°pOVO

estadual de ensino. O vencedor
receberá uma bicicleta, que será

entregue na Festa das Crianças,
dia 12 de outubro, no Seminá
rio Sagrado Coração de Jesus. Ao
longo de outubro estão previstas
diversas palestras e atividades re
lacionadas ao combate às drogas.

A iniciativa é da Prefeitura,
Conselho Municipal Antidrogas,
Câmara de Vereadores de Coru

pá, Polícias Militar e Civil, Bom
beiros Voluntários, Clube dos
Trilheiros Bananalama e rádios

Corupá FM.e Band FM.
A diretora da Escola José Pas

qualini, Rubian Hafemann Mo

retti, confirma que a escola soma
447 alunos e 23 professores. On
tem pela manhã, quatro dos 38
estudantes do 8° ano finalizavam
seus desenhos para o concurso.

"Eles tinham que produzir a par
tir de um texto lido sobre o pro
jeto". Munidos de papel formato
A4 e lápis de cor, "cada um fez do
seu jeito".

A coordenadora pedagógica,
Deise da Silva Rivelles, referenda:
"Hoje é bem tranquilo". Para ela,
o Proerd (Programa Educacional
de Resistência às Drogas e à Vio
lência); ajuda na conscientização
dos estudantes.

A diretora destaca tambémo

projeto Pró-letramento e Alfabe

tização, em espaço que disponi
biliza livros aos estudantes até
o 5° ano, assim como cantinho
da leitura em sala de aula, cria
do pelas professoras Carolina de
Souza, Luciene Bonkaski, Márcia
Hermann e Juliana Judachewsky.

Anne Louysse Klitzke, 13

anos, ontem reforçava o colori
do de seu desenho, com desta

que para o vermelho. Ela prefe
riu reproduzir uma estrada com

placas indicativas, alertando

para o perigo em se tornar usu

ário de drogas. Optou -pelo slo

gan "Drogas! Caminho sem vol-
.

ta!". Ela mantém a esperança de
ser a escolhida da escola e ven

cer o concurso, aSSIm como os

colegas Luana Prachedes, Bru
no Pereira e Deborah da Silva.

PREPARADOS Estudantes do ao ano da Escola José PasquaIini apresentam seus trabalhos

2a Feijoada dos Bombeiros
de Corupá será no sábado

Agradecimento. Essa é a moti

vação da 2a Feijoada daAssociação
dos BombeirosVoluntários de Co

rupá, que neste sábado, a partir
das 11h, espera reunir em torno

de 300 pessoas no Seminário Sa

grado Coração de Iesus-Segundo
o comandante dos Bombeiros
Voluntários de Corupá, Cláudio
Sidnei de Siqueira, a segunda
edição da feijoada é a forma en

contrada pela corporação para
homenagear as corporações dos

municípios vizinhos, empresas,
entidades, imprensa e pessoas que
de alguma forma contribuem para
a qualidade dos serviços prestados

à comunidade.
Haverá distribuição de re

frigerantes e venda de cerveja.
A maioria dos ítens da feijoada,
como carnes e frios, foram do
ados por estabelecimentos co

merciais. Os refrigerantes foram

adquiridos a preço de custo.
O comandante revela que em

média são prestados 300 atendi
mentos mensais à comunidade.
Do montante, 70% é destinado
ao atendimento pré-hospitalar
de idosos.

Integram os Bombeiros de

Corupá dez socorristas efetivos,
25 voluntários e 25 em formação.

Também atuam as equipes de 60
bombeiros mirins e 20 aspiran
tes. A 'trota soma três ambulân
cias USB (Unidade de Saúde Bá
sica), três caminhões de combate
a incêndio, canoa motorizada,
carreta para transporte de bar
co, uma motocicleta -e mais três
veículos: de resgate veicular, uti
litário para transporte de equipa
mentos e outro para o comando,
destinado a serviços burocráti
cos: "Há cinco anos, tínhamos
somente dois caminhões de
combate a fogo, duas ambulân
cias' um carro-de resgate e a mo

tocicleta", compara.
EDUARDO MONTECINO

.....

Contribuição de empresas e pessoas da comwüdade garantem atendimento
......._______ ' I

.
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CONHECIMENTO

Encontro reúne 380 agricultoras
Participantes de
11 municípios
assistiram palestras
e participaram de
atividades culturais
e de integração

CORUPÃ
SÔNIA PILLON

QEncontro Regional de Agri
cultoras do Litoral Norte Ca

tarinense atraiu 380 participantes
e lotou as dependências do Se-

- minário de Corupá, ontem. Ros
tos sorridentes de expectativa
marcaram o início do evento, por
volta das 9h, que congregou pro
dutoras rurais de 11 municípios,
de todas as gerações. Contemplou
palestras sobre saúde, sexualida
de, comportamento e orientação
de como lidar com a dependên
cia química no âmbito familiar.

As apresentações culturais
fizeram a diferença desta edi

ção' com talentos artísticos
de Araquari, Corupá, Garuva,
Barra Velha, Iaraguá do Sul,
Joinville, São Francisco do Sul
e Schroeder. O evento é promo
vido pela Secretaria Estadual da
Agricultura e da Pesca, Epagri
(Empresa de Pesquisa Agrope
cuária e Extensão Rural e Santa
Catarina) e SDRs (Secretarias de
Desenvolvimento Regional) de

Jaraguá do Sul e Joinville.
Destaque da programação

para as palestras "Saúde e Sexu

alidade", ministrada pela profes-

sara Clair Castilhos Coelho, do

Departamento de Saúde Pública
da UFSC, e "O agir familiar peran
te a dependência química", com a

painelista Iaíra Freixiela Adamcyk,
assistente social do Instituto Hu

manizare, de Florianópolis. Às 13 h
teve apresentação do Teatro Pixiri
ca, de Iaraguá do Sul. O encontro

contou também com titulares de

Agricultura e de sindicatos rurais
da região.

A coordenadora estadual do

Programa Capital Social e Huma
no da Epagri, Terezinha Chechet
Hatmann, confirma que o tão

aguardado encontro acontece a

cada dois anos. A primeira edição
foi em 1992, em Joinville, com 160

participantes de 15 municípios. "A
gente discute sobre gênero, educa
ção, formação dos filhos, saúde da

.

mulher e da família", atesta. "Nos
últimos 10 encontros, temos um

público fiel, de 400 a 450 pessoas",
complementa.

O gerente regional da Epagri
de Joinville, Onévio Antônio Za

bot, revela números sobre as ati
vidades consolidadas na região,
que congrega dois mil produto
res. Segundo ele, hoje a produ
ção média anual de banana gira
em torno de 370 mil toneladas,
com destaque para a caturra (na
nicão). "Corupá responde por
20% da produção de banana do

Estado", ressalta. Já a produção
de atroz alcança em média três
milhões de sacas/ano. "Aqui em
Corupá, há uma expansão na

produção de flores e plantas or

namentais, cerca de 80% da pro
dução regional, e crescimento de
10% ao ano".

Semil1ário de Corupá recebeu mulheres·

agricultoras do LitoralNorte Catarinense

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Umamédia de 400 a 450 mulheres têm participado de eada ecliçãodo evento

Três gerações dedicadas
à produção rural da região

Orlanda Geisler, 60 anos, de

Iaraguá do Sul, se manteve nas

primeiras filas. Ela e o marido
Ernesto vivem em uma proprie
dade de 90milmetros quadrados
no Rio da Luz, onde se dedicam
à produção de leite bovino e de
cabra. "Participo há uns quatro
anos e gosto muito das palestras,
das explicações de como melho
rar as coisas do dia a dia".

Orlanda reconhece que a vida

melhorou, facilitada pela tecnolo
gia que chegou ao campo. "Quan
do era criança, meus pais plan
tavam fumo e trabalhavam das
cinco da manhã até a meia-noi-

te", recorda. A jaraguaense Marli

Klitzke, 43 anos, do Rio Cerro 2,
conta que a família produz ba
nana e dispõe de gado leiteiro. Já
participou de 11 encontros. Além
dos painéis, apreciamuito o espa
ço dado à diversão. "Gostei muito
de ter conhecido o trabalho de
artesanato que muitas já fazem
com a fibra da bananeira", revela.
Kátia Stiss, 21, de Corupá, mãe
de Kauê, três anos, e Aquiles, de
seis meses, foi acompanhada da
mãe,Clarice. - "Acho esses encon

trosmuito bons, por que ensina as

mulheres. Já aprendimuitas coisas
novas", resume.

-Dois shows para arrrecadar recursos
Para ajudar o menino GabrielBueno da Silva,
de 9 anos, que precisa realizar uma cirurgia
em São Paulo/serão realizados dois shows:

.

no sábado, dia 17, as bandas BU(h, Atacama
e The Four Horsemen (Metallica Cover) se
apresentam na Sociedade Caxias, no bairro .

.,

SaJJta Luzia, às 22h. Ingressos a
.. R$, 15. No.

domingo, diêl18, a::MetªJlica Coverfàrá.um ,.
, .

I r," I

show acústico no Espaço Oca a partir das
17h. Os ihgressos custam R$ 5, feminino, e R$
10 masculino. Para quem quiser contribuir
financeiramente, o banco é a Caixa Econômica
Federal. O número correto da agência ê
1074. Aconta: 013000249015. Para mais

inKbr�ações: (4�) 92l6��Oa8.comMdréia;
Nlpraes(mãe de!{J�priel) . .

..
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Funcionáriosaderem à paralisação
Entre os pedidos
dos grevistas está
a contratação de
mais funcionários e
melhores condições
de trabalho

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Desde a meia-noite da última

quarta-feira, funcionários dos
Correios em todo o país estão em

greve. Em Jaraguá, dos cerca de 70

funcionários, 18 (25%) aderiram
ao movimento. Na maioria dos

municípios, a reivindicação é pelo
reajuste salarial. A proposta da em

presa era da reposição da inflação
em 6,87%,mais abono salarial de R$
800 e reajuste linear de R$ 50 a partir
de janeiro de 2012. Mas, foi rejeita
da pelos funcionários, que pedi
ram 7,16% de reajuste medido pelo
Índice de Custo deVida avC) mais
24,76% de reposição de perdas acu
muladas. Em Jaraguá, os carteiros

reivindicam por melhores condi

ções de trabalho. IiÉ importante que
a sociedade saiba que nossa ques
tão não é o dinheiro, mas a quali
dade do nosso trabalho", comenta
Ricardo deVieira e Silva, carteiro há
dez anos e representante do Sindi
cato dos Trabalhadores dos Correios
nomunicípio.

O presidente do sindicato do
Estado, Élio Samuel, explica que
quase 60% dos funcionários cata

rinenses estão em greve. Segundo
ele, em algumas cidades a adesão
é total. Em Santa Catarina, a esta
tal tem quatro mil funcionários.
No Brasil, são 110 mil. Outra quei
xa estadual e regional é quanto
ao número de colaboradores. lias
Correios precisam de mais 800

contratações", afirma. Segundo os

sindicalistas, a greve não tem data

para acabar. "Enquanto a empresa
não fizer uma proposta decente,
continuaremos", diz Élio. O OCP

procurou os Correios, mas até o

fechamento da edição a empresa
não havia se manifestado. Apenas
informou que para as contas en

tregues em atraso pelos Correios,
os juros não serão cobrados.

Ricardo Silva .

carteiro e sindicalista

Grevistas da agência do bairro Bae.,endi paSsaram o dia em frente à empresa

que na proxima segunda-feira,
dia 19, uma assembleia discutirá
um acordo proposto pelo Mec. lia
acordo não foi aceito porque não

previa reajuste salarial", afirma. O
sindicato tentará uma contrapro
posta. Caso o MEC não aceite, a
greve continuará e, de acordo com
os grevistas, se intensificará.

Citando (a) (s): Teneci Aparecida da Costa, brasileiro(a). RG 3.489.419.739-50, Rua
Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 1232, Apto 102, Centro - CEP 89.251-201,
FONE (047) 3275-1048. Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito/Descrição do (s) Bem
(ns): R$2.743,58,. bata do cálculo: 19/01/2011. Por intermédio do presente, a(s)
pessoa(s) acima identificada (s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica
(m) ciente (s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigra
fado, bem como CITADA(S) para efetuar (em) o pagamento do montante exigido
ou a entrega da coisa reclamada ou oferecer (em) embargos, em 15 dias, con
tados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecido
os embargos no prazo marcado, constituir-se-á de pleno direito o titulo executivo
judicial (art.1.1 02-c do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado 1 vez (es), com intervalo de O dias na forma da lei.

,

Jaraguá do Sul (SC), 29 de agosto de 2011.

IFSC deve continuargreve
caso MEC rejeite proposta

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul I 2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300,
Jaraguá do Sul - SC - E- mail:

Jgsvar2@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Juliano Rafael Bogo
Chefe de Cartório: Ana Lucia Rozza

.

Uma movimentação nacional
fez com que os funcionários dos
Institutos Federais paralisassem
suas atividades há 40 dias. No

Estado, o IFSC (Instituto Federal
de Santa Catarina) decidiu parar
há, aproximadamente, 20 dias.
Cerca de 40 profissionais, entre
professores e técnicos, aderiram
à greve em Jaraguá.

Os campi do município têm 70
funcionários. Os grevistas elenca
ram 12 ítens para negociar com o

MEC . (Ministério da Educação).
De acordo com Júlio Bortolini,
professor de física da graduação,
as prioridades são: o reajuste sala-

rial de 14,67%, baseado no índice
de inflação, crescimento do PIB
e IPCA - há quatro anos eles não
têm revisão de salário. Além dis
so, os grevistas pedem também

pela reestruturação do plano de
carreira e o repasse de 10% do PIB

para a educação e não só os 3,2%
que o governo repassa atualmen
te. Daniela Kassner, técnica em

informática, está em Florianópolis
para acompanhar as decisões do
Sinasefe (Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológi
ca) � Ela, que participa da coorde

nação jurídica do sindicato, conta

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 30 DIAS
Ação Monitória n° 036.11.001093-6

Autor: Sociedade Educacional do Vale do Itapocu - SEVITA
Réu: Teneci Aparecida da Costa
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SUPERCLÁSSICO

Brasil eArgentina não
saem do zero emCórdoba
No jogo de ida da nova

edição da Copa Rocca,
na Argentina, seleções
mantém o equilíbrio e

ficam apenas no empate
AGÊNCIA FOLHAPRESS

De superclássico esse Argentina e Brasil
não teve nada. De bom, o O a O de Cór

doba só teve as duas bolas na trave de Lean
dro Damião. Mesmo jogando com a Argen
tina B, o Brasil -que também só contou com

jogadores que atuam no país- continua sem

vencer uma seleção de ponta na era Mano
Menezes.

Agora, as duas seleções voltam a se en

frentar no dia 28 de setembro, em Belém
(PA), pelo jogo de volta do torneio denomi
nado "Superclássico das Américas" e uma

nova igualdade levará a decisão para os

pênaltis, Se vencer, o Brasil vai conquistar
o oitavo título da competição, contando as

antigas edições. Já a Argentina, em caso de

vitória, levantará a taça pela quarta vez.
O duelo de ontem só serviu para escan

carar a diferença que existe nas duas equipes
quando os jogadores que atuam no exterior
não estão à disposição. Jogando em casa, aAr

gentina começoumelhor a partida. E o centro

avante Boselli incomodava.a zaga brasileira.
O Brasil respondeu em boa jogada de

Neymar, que cruzou para Leandro Damião,
que livre, acertou a trave. Mas o melhor con

junto dos donos da casa fazia a diferença.
Principalmente explorando as costas dos
dois laterais brasileiros, os argentinos cria
ram boas oportunidades, sempre conclu
ídas por Boselli. Mas aí o centroavante se

machucou e teve que ser substituído. O Bra

sil, por sua vez, vivia dos lampejos de Ney
mar e Ronaldinho Gaúcho. Apagados, eles

pouco produziam. .

O jogo em Córdoba era tão fraco que
nem a fanática torcida argentina se em

polgava com a partida. Na segunda etapa
a Argentina, ao menos, voltou com mais
vontade para o campo. O Brasil, nem isso.
Leandro Damião, de tão isolado que estava

no comando do ataque, que nem pegava na
bola. Tentando dar mais força ao setor ofen
sivo, Mano Menezes promoveu a entrada de
Oscar no lugar de Renato Abreu. Mas a alte

ração não surtiu efeito.
O único lance de perigo e de qualidade

de todo o jogo foi protagonizado por Lean
dro Damião. O centroavante do Inter apli
cou um chapéu de carretilha sobre Papa e,
na saída de Orion, tocou por cobertura. Por
azar, a bola bateu na trave e não entrou. Sem
criatividade de lado a lado, o empate sem

gols terminou de forma decepcionante para
as duas torcidas.

RAFAELRIBEIRO/CBF

Juventus continua invicto naDivisão Especial
Demorou seis rodadas, mas o Iuventus fundo da rede do Joaçaba. .

finalmente entrou no grupo dos quatro que
.. No segundo tempo, o Iuventus voltou

se classificam para as semifinais do Cam- querendo fazer o segundo para matar o

peonato Catarinense da Divisão Especial. jogo e Roberto quase conseguiu depois de
Com a vitória por 1 a O sobre o Ioaçaba, na cobrança de falta. O Ioaçaba equilibrou a

casa do adversário, ontem à noite, o Mole-
.

partida, mas não criava muitas oportuni
que Travesso chegou aos 12 pontos e assu- dades.A chance de fazer o segundo gol veio
miu a 4a colocação na tabela. A equipe ja- aos 32, depois que Mateus sofreu pênalti.
raguaense completa seis jogos sem perder, Roberto cobrou e o goleiro defendeu.
com três vitórias e três empates. Isso não
acontecia desde agosto de 2009. Já o Joaça
ba continua sem vencer na competição e

ocupa a penúltima colocação.
No início do jogo, a equipe do Oeste co

meçou pressionando e o Iuventus só che

gou pela primeira vez aos 7minutos, depois
de cobrança de falta. Logo em seguida,
Galvão pegou sobra e bateu por cima do

gol. O Ioaçaba reagiu depois da segunda
metade do primeiro tempo e passou a

oferecermais perigo ao Moleque Travesso,
que continuou atacando e investindo nos

contra-ataques. O gol da vitória veio aos

32, comAlex, que recebeu, entrou na área
e esperou o goleiro' sair para'tocár para o

O treinador Nino ressaltou a deter

minação da equipe e o fato de estar entre
. os quatro primeiros. "Temos que estar

felizes, viemos com o objetivo de con

quistar três pontos, era difícil, mas nos

comportamos bem, tivemos a chance e

conseguimos a vitória. Acho que domin

go vamos conseguir o bom resultado e

até garantir a classificação", comentou.

TABELA DO CAMPEONATO
CATARINENSE DA DIVISÃO ESPECIAL

CLASSIFICAÇÃO
J P V E D GP. GC SG

Atlético-IB 6 13 4 1 1 7 1 6

Atlético-TU 6 13 4 1 1 6 3 3

Guarani 6 12 4 O 2 9 5 .4
Juventus 6 12 3 3 O 4 1 3

Hercílio Luz 6 10 3 1 2 13 7 6

Porto 6 10 3 1 2 9 9 O

Camboriú 6 7 2 1 3 5 8 -3

XV de Indaia 6 3 1 O 5 4 7 -3

Caxias 6 2 O 2 4 5 13 -8

Joaçaba 6 2 O 2 4 4 12 -8
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www.vw.com.br Promoção válida até 15/09/2011 para veículos com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 2011/2012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$28.390,00. Novo Gal 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, código 5U11C4+pf4+pk5+wab ou 5U11C4+pf4+pk5+wac ou 5U11C4+pf4+pk5+wa5: com preço promocional à vista a partir de RS
34.390,00. Novo Fax 1.0, 2 portas, código 5Z31R4, com preço promocional à vista a partír de R$30.490,000, Taxa de 0,99 a.m (50% de entrada e saldo em 24 vezes). Novo Fax 1.0, 2012, 4 portas,
completo, com preço promocional à vista a partir de R$36,990,000, Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em estoque .. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de Registro Eletrônico
das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos
de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário para a sua utilização o cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário
Volk,swagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 08007701926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 08007701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade
com o Proconve. ......

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCOVOLKSWAGEN a 47 3274 6000
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

,

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

�E.\RA OE. JARAGUA DO
�\o $(/(
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fltoterápíccs

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 quaíídade do sono e a

disposição física.
Benefícios da Metabolize:
- Redução do "efeito sanfona".
- Normalização e diminuição dos níveis de glicose,
colesterol e triglicérides.
- Redução do 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,
pais proporciona uma sensação de saciedade.

,

Benefícios do óleo de cocó:
Auxilia no aumento dos nív�is 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

tri_glicerídeos. '

Pode auxiliar na redução do envelhecimento cutâneo.

A Farmácia Ekilíbrio sempre atenta no que tem de melhor para seu bem estar!
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