
Boamúsica
Quarteto italiano
'I Bricconcello' se

apresenta hoje no
Centro Cultural Scar.

Guaramirim inicia
amunidpalização

Escolas estaduais de ensino funda- mo ano. Para manter as unid_ades, sos e a sobrecarga de responsabi
mentalAlmirante Tamandaré e São o município contará com recursos lidade das Prefeituras perante o

José passarão a integrar a rede mu- do Fundeb e do Salário Educação. Estado e a União as maiores preo
nicipal a partir de janeiro do próxi- E são justamente a falta de recur- cupações causadas pela mudança.

• SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃOMARCO TEBALDI SE REÚNE COM PREFEITOS DA REGIÃO NA PRÓXIMA SEMANA

Página 4

ERRO FATAL
MARCELE GOUCHE

JUSTiÇA Em Corupá, medicamento manipulado de forma errada causou amorte de duas pessoas, em novembro
do ano passado. Uma das vítimas foi o pai de Marilene Wolf (foto). O inquérito sobre o caso reúne 250 páginas e ficou
pronto este mês. Farmácia não teria alvará sanitário para produzir o remédio e vendia sem receitamédica. Pagina 9

DESCULPA
Timidez é medo,
é covardia, nada
tem de bonito.
LUIZ CARLOS

PRATES

Página 3

McDonald's
vaiabrirna

segunda-feira
FRANQUIA FICARÁ EM

uma área de 230 metros

quadrados na praça de

alimentação do Shopping
Center Breithaupt.
Página 20

Inquérito irá
apurar caso
de violência
PROMOTOR MÁRCIO COTA

requisitou à Polícia Civil
a abertura de inquérito
para apurar a denúncia de
um adolescente que teria
sido espancado por quatro
policiaismilitares.
Página 2�

Cinco bairros
poderão ser
ampliados
PROPOSTA É DO CONSE O

Municipal da Cidade e visa
evitar o crescimento urbano
desordenado e o surgimento
de loteamentos irregulares.
Alternativa ainda está em
fase de discussão.
Página 6
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I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% J.SETEMBRO.2011

D 'I'R 0,130% 21.SETEMBRO.20 II

I CUB J.J 25,50 SETEMBRO.2011

C BOVESPA "-0,7% 2J.SETEMBRO.2011

A POUPANÇA 0,6316 2J.SETEMBRO.2011

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8565 l.8580 'Ilh,. 3,75%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7100 1,8500 'I$,' 0,54%
E EURO (EMR$) 2,5541 2,5561 i 4,4%
S LIBRA (EM R$) 2,9172 2,9195 '1/1J' 3,81%

EDUARDO MONTECINO

Lourival Karslen

Lançamento
A lauel Veículos promoveu um café da manhã para
seus clientes nesta quarta-feira. Na ocasião, foram
apresentados os dois novos lançamentos da Fiat: o
Freemont e o Fiat 500, que prometem ser sucesso de
vendas. A Iauel está localizada na rua Francisco Fischer
n° 100, no Centro de Iaraguá do Sul.

Sustentabilidade
A Baumgartem Gráfica, de Blumenau,
�:OlnenU)fa o início da elabora1çã.o· do pJrhneiro
relatório de sustentabílídade que será, publicado
no início de 2012. O material será organizado por
meio dametodologiaGlobal Reporting Initíatíve
- GRI,modelo Inais utilizado pelas grandes
empresas em todo omundo,

Pitaco do FMI

Ikarsten@netuno.com.br

Embora já façamuito tempo que o Brasil não estámais entre os clientes do
FMI e já tenha até passado para o lado dos investidores, omonitoramento
de nossa economia continua como sempre e seus economistas rebaixaram
a previsão de crescimento de nosso PIB para 3,8% em 2011, pouco mais do
que os 3,52% estimados pelo Banco Central que foi publicado no boletim
Focus. Para 2012 o FMI mantém a previsão de crescimento de 3,6%.

LOTEAMENTO MUNIQUE - BAIRRO AMIZADE
Casa em alvenaria nova, 151m2, alto padrão, cozinha, sala jantar,

sala de estar, bwc, 2 quartos, suíte com closet, garagem pI 2 carros,
área de festas, acabamento em porcelanato, massa corrida e gesso.
Valor R$ 290.000,00. Fone de contato: 9186-5121 I 9682-3010

LOTERIAS
DUPLASENA

SORTEIO N° 1004
Primeiro sorteio

05 - 19 - 31 - 37 - 45 - 46

Segundo sorteio

05 - 10 - 41 - 42 - 46 - 47

QUINA
SORTEIO N° 2701
.38 - 43 - 60 - 70 - 76

FED
o FederalReserve dos Estados
Unidos - Banco Central de lá -

teve reunião do seu Comitê de
MercadoAberto nos últimos
dois dias e espera-se que possam
surgirmais algumasmedidas
de estímulo. Como já comentei,
ao longo das últimas décadas, o
governo americano permitiu a
desindustrialização do país - o

mesmo que acontece por aqui - e

mesmo sendo a "terra da inovação",
as consequências estão bem claras.

Comer fora
Segundo dados divulgados pelo IBGE, comer fora
de casa ficou 11% mais caro no último mês. Um dos

campeões é o cafezinho que subiu 13,37%. Como
se pode observar, não são poucos os itens com
aumento de preço bem acima da inflação oficial.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Proc6pio Gomes de Oliveira,
380-Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionalo Griesbach
Notas e Protesto

Apontamento: 188473/2011 Sacado:ANTONIO CARLOS SIASIAK Endereço: RUA PASTOR
AlBERTSCNEIDER 1732 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: BANCOVOLKSWA
GEN S/A Portador: - Espécie: CBI- N°Titulo: 18732094 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 2.123,04 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$2.280,34 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 2.123,04 - Juros: R$ 82,09 Emolumentos: R$ 10,85 - Publica
ção eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188544/20ll Sacado: DARIEX COSTA SILVA Endereço: RUA HELEODORO
BORGES 82 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DECELUlARESBANDEIRA
LTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 3149007 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 46,00 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$III,08 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 46,00 - Juros: R$ 0,52 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação eclital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188169/2011 Sacado: DAURl ANTONIO BONA Endereço: R DAS CEREJEI
RAS 61 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89260-345 Credor: JARAGUA TRUCK IMPLEMENTOS
RODOVIARlOS LT Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 63504 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 575,00 - Data para pagamento: 27/09/2011-Valor total a pagarR$651,55Descrição
dos valores: Valor do titulo: R$ 575,00 - Juros: R$ 1,34 Emolumentos; R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 188884/2011 Sacado: EXTREME SOUND COM DE ACES E INST DE SOM
Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1453 - Iaraguã do Sul-SC - CEP:
89251-000 Credor: O RT SOM E ACESSORIOSAUTOMarIVOS LTDA Portador: - Espécie:
DMI- N°Titulo: 7163-U - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 83,70 - Data para pagamen
to: 27/09/20ll-Valor total a pagar R$148,53 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 83,70
- Juros: R$ 0,27 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188481/20ll Sacado: FERNANDO OECHSLER Endereço: RUA CARlDS
OECHSLER 121 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-820 Credor: TRANSPORTES MOBIlJNE
IJDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 19397 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
435,70 - Data para pagamento: 27/09/2011-Valor total a pagar R$508,20 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 435,70 - Juros: R$ 2,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189014/2011 Sacado: GILSON SCHOCK Endereço: RUA RI 09,W 99 - IRES
RIOS DO NORTE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-455 Credor: BANCO PANAMERICANO
S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 44289247 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.702,32 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$2.980,28 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 2,702,32 - Juros: R$ 198,17 Bmolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 24,89

Apontamento: 188953/20ll Sacado: GRAFICAE EDITORA FACCIOU ITD Endereço: RUA
JOSE DEMATIIE 51 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-581 Credor: RHADAN PAPEIS IlDA
EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2441-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
535,00 - Data para pagamento: 27/09/2011-Valor total a pagar R$619,52 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 535,00 - Juros: R$ 2,49 Emolumentos: R$10,85 - Publicação eclital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 27, 13

Apontamento: 188908/2011 Sacado: INDUSTRIA E COM DE UNIFORMES MR IlDA En
dereço: AVPREFWALDEMAR GRUBBA 2490 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: J
LMTECIDOSIlDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 2860 E .. ,

- Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 5.626,95 - Data parapagamento: 27/09/20U-Valor total a pagarR$5,716,36
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 5,626,95 - Juros: R$ 18,75 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 188960/2011 Sacado: KASA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS Endereço:
AVGETIJUO VARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCb COOPERATIVO
SICREDI SA Portador: EXITO INDMOVELEIRA LTDAME Espécie:DMI- N°Titulo: 512/4-4
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.001,28 - Data para pagamento: 27/09/2011- Va
lor total a pagarR$1.l08,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.001,28 - Juros: R$ 2,33
Emolumentos; R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188956/20II Sacado: KASA DESIGN E COM MOV E DEC IT Endereço: AV
GETIJUO VARGAS 005 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BEL FlX IMPORTACAO
ilDA Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 10489/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.047,20 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$1.l58,30 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 1.047,20 - Juros: R$ 6,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188585/2011 Sacado: KATIA APARECIDA TRAVASSOS MARTIN Endereço:
RUAROBERTO ZIEMANN 3497 - Jaraguã do Sul-SC - CEP: 89255-300 Credor: MARIAADE
lAlDE FlDRES EPP Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 87098/01 - Motivo: falta de paga-

I
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A carta não chegou
Segundo dados divulgados pelo IBGE, comer fora
de casa ficou 11% mais caro no último mês. Um dos

campeões é o cafezinho que subiu 13,37%. Como
se pode observar, não são poucos os itens com
aumento de preço bem acima da inflação oficial.

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9,492/97, c/c o artigo 995 do c6cligo deNormas da CGJ/
Se. para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a pro
testo nesteCartório, para pagamento no prazo de 3 (três) clias úteis, a contardesta publi
cação, sendo facultado o direito à sustação juclicial de protesto e ou oferecer por escrito
os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

menta Valor: R$ 181,87 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$252,04
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 181,87 - Juros: R$ l.O3 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 188479/20ll Sacado: LFA LUCIA ALENCAR Endereço: RUA GUlLHERME
WACKERHAGEN 641 APTO 102 BL A - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: MU
RARA OPERADORA E AGENCIA DEVIAGENS E TURISMO Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1202010/09 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 250,50 - Data para pagamento:
27/09/2011- Valor total a pagar R$312,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 250,50
- Juros: R$ 2,42 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70
- Diligência: R$ 5, II

Apontamento: 188480/2011 Sacado: MARLON KAUE GOEDERT DA SILVA Endereço: RUA
CARLOS OESCHLER 1151 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-820 Credor: SHOPING
COM CER MAr DE CONSTR Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 16609/2 - Motivo: fal
ta de pagamentoValor: R$ 300,00 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar
R$371,99 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 300,00 - Juros: R$ 2,10 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 188680/2011 Sacado: NELSON SHUlTZ Endereço: RUA ANNA TECllA
FERREIRA 255 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EGIDIO MAZZI Portador: - Espécie:
NP - W Titulo: 07/12 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.240,00 - Data para pagamen
to: 27/09/2011- Valor total a pagar R$1.503,49 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.240,00 - Juros: R$ 190,54 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edítal: R$ 22,35 Condução:
R$21,70- Diligência:R$18,05

Apontamento: 188873/2011 Sacado: NEUMARCHIREPRESEN'IACOES COMER Endereço:
RPAULO PAPP 133 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-420 Credor: HARD COM FIXADDORES
RESINAS LTD Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 016396/1- Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 608,59 - Data parapagamento: 27/09/2011-Valor total a pagarR$676,80Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 608,59 - Juros: R$ 3,65 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 186227/20ll Sacado: TOCCATA METAIS SANITARlOS DETECNOLOG En
dereço: RUA FRANCISCO MEES 1578 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: GRAFlCA
MEYER LTDA Portador: - Espécie: DMI- N°Titulo: 00246301 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 7,773,97 - Data para pagamento: 27/09/20ll- Valor total a pagar R$8.055,00 Des
crição dos valores: Valor do títufo: R$ 7,773,97 - Juros: R$ 176,21 Emolumentos: R$ 10,85
- Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 188947/2.011 Sacado: UDO MICHALUCIME Endereço: R BARAO DO RIO
BRANCO 296 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400Credor: CHANTIPAN - ALIMENTOS
IlDAME Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 003777 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 199,50 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$264,52 Descrição dos
valores: Valor do título: R$199,50 - Juros: R$ 0,46Emolumentos:R$10,85 - Publicação eclital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 188945/2011 Sacado; VALDINEI MACHADO Endereço: RUA MAX WI
LHELM 382 - BAEPENDI - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COOP CRED
RURALINTER SOLID LUISALVES - CRESOL Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 009 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.309,98 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total
a pagar R$3.413,92 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 3.309,98 - Juros: R$ 6,62 Erno
lumentos: R$10,85 - Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 42,42
----------�-----------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 188485/20ll Sacado: VALDINO ROGERIO KLEISS Endereço: RI1I0 159 -

CHICO DE PAULO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: GRAFICAE EDITORA
CORREIODO POVO IlDA Portador: - Espécie:DMI- N°Titulo: 3212-3-10 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ �'i,00 - Data para pagamento: 27/09/2011-Valor total a pagar R$95,80
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 25,00 - Juros: R$ 0,14 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação eclital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 188472/2011 Sacado:WELLINGTON JEAN PEIXarO Endereço: RUAVINTE
ECINCODE JULHO 1538 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-000 Credor: BANCOVOLKSWA
GEN S/A Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 22722380 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 5.134,73 - Data para pagamento: 27/09/2011- Valor total a pagar R$5.415,53 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 5.134,73 - Juros: R$ 220,79 Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 5,11

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 22/09/20ll,
Jaraguá do Sul (SC), 22 de setembro de 201L

, Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



redacao@ocorreiodopovo.com.br

/\ cabo de ouvir uma boa desculpa, talvez
rlfossemelhor dizer uma desculpa esfar
rapada, daquelas que inventamos para sal
var a pele, nossa ou de alguém próximo...

Uma mulher falando sobre o alcoolis
mo de que é vítima omarido - serámesmo
vítima? - dizia na televisão que ele bebe

porque é muito tímido, a bebida é para ele
uma válvula de escape. Baita bobagem.

Bebe para vencer a timidez, é isso? Mas
o que é timidez? Timidez é medo, é covar
dia, nada tem de bonito ou charmoso. Uma

pessoa tímida nada tem de charmosa, tem
muito é de covarde, são as tais que se di
zem perfeccionistas.

Quando alguém disser a você que se

considera perfeccionista, saiba que você
está diante de uma pessoa covarde, que
não age nas horas certas por medo de fra
cassar. Só se atreve a fazer aquilo que acha

que vai fazer de modo perfeito, bolas, nin
guém faz nada perfeito.

A timidez é resultado de frustrações
na infância, timidez vem da educação
na primeira infância, timidez é compor
tamento aprendido. Coragem também.

Ninguém nasce corajoso.
A única forma de dar limites à timidez

é exercitar a coragem, isto é, enfrentar o
que nos assusta e persistir nesse exercício.

E para melhorar ainda mais a segurança
pessoal, buscar a pessoa ser excelsa em al

guma arte, ciência, trabalho.
O Pelé entra em qualquer lugar "segu

ro" de si, mas o faz porque sabe que todos
o vão respeitar por ser o rei, o rei dentro
de um campo de futeboL Fora do futebol,
o que é o Pelé? Um sonoro e retumbante
nada. Mas como é respeitado por seu tra
balho, sente-se o tal, nada tímido.

Beber para vencer a timidez é descul

pa esfarrapada, até porque nenhum tímido
bebe quando está sozinho em casa, só bebe
diante dos desafios, na rua, diante dos ou

tros. Invente outra desculpa, boa'esposa!

BEBIDAS
Bebidas ou drogas, tanto faz. O sujeito que delas se vale

para ficarmais corajoso - os jovens nas baladas à noite, por
exemplo, são todos uns perfeitos idiotas. O que eles entorpe
cem é a consciência crítica, exatamente a que osfaz ver que
são mesmo uns idiotas.Malandro que émalandro saià noi
te, dança, pega, pinta e borda de cara limpa, bebendo água
mineral. Conheces alguém desses? Que pena, nenhum!

INSEGUROS
As pessoas inseguras valem-se das grifes

das roupas, dos tipos de automóveis, das
ostentações de toda sorte para silenciar os
seus vazios interiores. Você pode notar isso
no primeiro olhar ou no primeiro abrir da
boca desse tipo de gente. E caia fora, o casa
mento vai ser uma danação...

- CASAMENTO
,

Falei em' casamento?
Poucos homens querem ca

sar, eles querem é se ajuntar.
E elas, burras, pensam que
estão fazendo bom negócio.
Quem defato ama quer ca
sar, e logo. Casar.

CHARGE
PRIMEIRA MULHER A DISCURSAR

NA INAUGURAÇÃO

DO LEITOR
,/jI"

Lp I
F

Certamente muitos já ouviram algo
como: sobre futebol, religião � par

tido político não devemos interferir,
respeitar as mais variadas opiniões.
Tudo bem. Concordo em parte, mas
não no contexto geral.Vivemos em um

país democrático, sim, e somos livres

para tomarmos nossas próprias deci
sões. Não resta dúvida quanto a isso e

há certa lógica na afirmação quando
pensamos na liberdade de escolha, po
rém não na totalidade.Analisemos por
outro ângulo a que ponto quero che

gar. Quanto ao clube (time), seja ele de
futebol ou outra modalidade qualquer
tempor finalidadedivertir eproporcio
nar lazer aos seus torcedores. Perdendo
ou vencendo não deveria alterar em
nada a rotina dosmesmos.

Já a religião, quando bem aplica
da, passa-nos uma doutrina quemui
tas vezes nos transforma, revigora
nosso espírito, revitaliza nossa alma
e nos coloca em harmonia conosco e

com o universo através da palavra de
Deus. Interessante que, por mais que
nos dizemos ateus, nos momentos

de desespero e angústia, recorremos
a Deus ou a quem prega sua palavra
para nos confortar.

F.H.LE C'ONOSCO

LI
B L

Quanto à política, esta tem influ
ência direta sobre cada um de nós e,

por esta razão, devemos, sim, analisar
e procurar conhecer bem cada um dos
candidatos que pretendem nos repre
sentar. Aqui vale opinar, esclarecer e,
em muitos casos, interferir quando
percebemos uma escolha inadequa
da. Ora, não bastassem as maiores
taxas de impostos do planeta, atual
mente ainda presenciamos situações
corriqueiras em que o dinheiro pú
blico é desviado de maneira leviana.
Sabe-se que cada ação gera uma re

ação e, com o tratamento que nossos

representantes estão dispensando à

saúde, educação e segurança pública
em todo o país, não poderíamos ter
resultados mais negativos.

É preciso que se tenha consci
ência de que cada centavo desviado
dos cofres públicos é dinheiro que vai
deixar de ser investido na agricultura,
no saneamento básico, nas rodovias
e ferrovias, na nossa segurança e na

construção de hospitais e escolas pú
blicas de qualidade.

EDITORIAL

IT

oBrasil viveu umagrandehonra
ontem-apresidenteDilma
Roussefabriua 66aAssembleia
GeraldaOrganização das
Nações Unidas, sendo aprimeira
mulherafazero discurso de
aberturada instituição desde
afundaçãodaONU, em 1947.
ESt:eéumgrandeavanço em
termosde representatividade
política esocialdamulher, e
manremopres�queopa�
temnaaberturada sessão desde
afundaçãodaentidade.
Porém,aomesmo tempo emque
oBrasil temaprimeiramulher
aabrirumaAssembíeia Geral
daONU, opaisainda tem um

longo caminhoa trilharem
termosdedireitos humanos
e igualdade: Internamente, é
fácilacreditarqueo brasileiro
não tempreconceitos, eviraros
olhosparadiscriminaçõessutis.
Éestarrecedorqueumpaiscom
umamulhernapresidência
seja tãoexcludente-e tão
dissimuladoquantoa isso.

•

,1I.intrta i,�
1,'J,.melll'al.�r�,�:IJjrJA,!nle
comum q'l:lAe os

problemas dasminorias
sejam ignorados por
incapacidade, ou falta

file,dispas .�

ASSEMBLEIA
GERAL DA

ONU

(f;.��� . �
�'i!!
�

Ainda é lamentavelmente
comumqueosproblemasdas
minoriassejam ignorados
por incapacidade-oufalta -

dedisposição - para encarar
oquadro completo,olhando
apenas.M[f-.l os ctlSosllUê

'

sobrepUjaramasdificuldades.
Enãosãopoucosquenegam
adiscriminação com baseno
sexoalegandoqueapresidente
Dilma éprova dequenão
hápreconceito,assim como

oministro do s,'fF'Ioaquim
BarbOsajá!foiusadoCOnID

evidênciadequenão há racismo.
Napolítica externa, o desafio
também éenonne.Depoisde
oitoanosdeumgovernoquese

negoua levantara bandeirados
direitoshumanos esealioua

quem representava o desrespeito
àmgn�huma�épassada
a horadeumaposiçãomais
firmedoBrasil.

IldiIsonMarcos
Sbardelatti, professor
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EDUCAÇÃO

Municipalizaç�o
é temade encontro
Transferência do ensino fundamental

para os municípios reúne representantes
da região na próxima quinta-feira
JARAGUÁ DO SUL

DAIANA CONSTANTINO

I\. municipalização do ensino fun
r\damental em Santa Catarina é
o tema da reunião agendada com

o secretário de Estado da Educa

ção, Marco Tebaldi, e os governos
municipais da região, na próxima
quinta-feira, dia- 29, em Joinville.
Apesar da intensificação do de
bate nas cidades catarinenses, o

assunto ainda gera dúvidas. Não
fosse apenas isso, já houve mani

festação contra a implantação da
medida em audiência pública pro
movida pelaComissão de Educação
daAssembleia Legislativa.

Segundo o secretário de Edu

cação da Prefeitura de Iaraguá do

Sul, Sílvio Celeste, a administração
pública aceita aderir ao processo
de transferência das atividades
estaduais para o município. Mas,
por outro lado, a mudança terá
de ser gradual, e amanutenção do

ensino fundamental, entre ou

tros gastos, devem ser colocàdos
na ponta do lápis.

Para o secretário, não é possí
vel contar apenas com o repasse
do Fundeb (Fundo de Manuten

ção e Desenvolvimento da Edu

cação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação). "Por

isso, essa medida deve ser bem

pensada antes porque quem vai

pagar a conta será o município.
Pois, sabemos que hoje existe uma
luta pela melhor distribuição dos
recursos provenientes do Esta
do e da União". O Fundeb atende
a educação básica, da creche ao

ensino médio, como um compro-

misso da União.
Já o prefeito de Guaramirim,

Nilson Bylaardt, adiantou o pro
cesso de municipalização. As es

colas estaduais Almirante Taman
daré e São José serão as primeiras
a integrar a rede pública munici-

_ pal a partir- de janeiro próximo. A
secretária de Educação da Prefei
tura, Cristiana Poltronieri, escla
rece que agora deve ser firmado
um convênio com o Estado para
que possa ceder o prédio das uni
dades e os móveis, além de definir
os critérios para a permanência ou
remanejamento dos funcionários.

Com amunicipalização, 1.058
alunos passam a integrar a rede
de ensino de Guaramirim. As
duas escolas atendem do segun
do ao nono ano do ensino fun
damental. Para manter as uni

dades, o município contará com

recursos do Fundeb e do Salário

Educação. "Esses recursos darão
conta das despesas das escolas
e ainda poderemos gerenciar os
valores melhor, pela proximida
de poderemos atender melhor as
necessidades específicas de cada

unidade", acredita a secretária.

Essa medida
deve ser bem

pensada antes
porque quem vai

pagar a conta
será o município..

Sílvio Celeste

ARQUIVOOCP

Prefeitura.quer cobrar pelo acampamento dos ciganos
MARCELE GOUCHE

GUARAMIRIM

A segunda rodada de votação
da emenda modificativa, propos
ta pelo Executivo de Guararnirim,
que prevê a alteração do código de

posturas do município acontecerá
na próxima segunda-feira, dia 26. Já
aprovada em primeiro turno nesta

semana, a proposta autoriza a Pre
feitura cobrar o valor de dez salários
mínimos para permitir a armação
de circos ou acampamentos de ci

ganos em logradouros públicos.
Mas, a permissão será dada

apenas para casos e solicitações
consideradas adequadas pelo
município. Com isso, o

-

objetivo

é garantir a limpeza e a recom

posição dos locais usados pelos
solicitantes. A autorização dos

acampamentos também deverá

passar previamente pela aprova
ção da Vigilância Sanitária e do

Corpo de Bombeiros.

Segundo o vereador Jorge Fel
dmann (PP), essa modificação vai
impedir que aconteçam invasões
em terrenos baldios. Para o vere

ador Mateus Safanelli (PMDB), o

projeto é um instrumento para re

gulamentar essa situação que tem
sido frequente e atender pedidos
da população. "Quem se adequar
poderá utilizar estes espaços".

-

HABITAÇAO
Guaramirim adere ao programa
Minha Casa. Minha 'Vida 2 '

APrefeitura de Guaramirim aderiu ao programaMinha Casa,MinhaVida
2. "Guaramirim teve que atender alguns requisitos como área urbana

superior a 70%, sendo que temos 79,74%, e crescimento populacional
,maior que a do Estado", informou o prefeitoNilsonBylaardt.A quantia
de casas a ser construída ainda será levantada. As unidades habitacionais

, terão 39,5metros quadrados e custarão R$ 48mil.
-

'"

Para annações de circos, o Executivo também
cobrará o valor de dez salários mínimos

� , •. � .. 101 1J � �

- -�----------------

Deputado
•

sereumucom

Deschamps
Em reunião ontem com o de

putado Carlos Chiodini (PMDB),
presidente da Comissão de Edu

cação da Assembleia Legislativa,
o secretário Adjunto da Secretaria
do Estado da Educação, Eduardo
Deschamps, garantiu que a muni-

cipalização do ensino fundamen
tal não será imposta. Por isso, o

-

.

- tema está sendo debatido coma co-
-

munidade e os setores envolvidos.

Apesar de o. secretário ter ci
tado o interesse de cerca de 80

municípios (de pequeno e médio

portes) por assumir as escolas es

taduais em parceria com o Estado,
a primeira audiência pública pro
movida pela Assembleia Legislati
va na região de Maravilhamostrou
que a maioria é contra a medida.
Mas ainda estão programadas ou
tras oito audiências.

"O que se espera com tudo isso
é poder dar um processo mais de
mocrático do ensino da educação.
A municipalização acontecerá se

identificarmos, e estamos identifi

cando, o ganho da qualidade e me

lhora do acesso à escola por parte
dos alunos e da sociedade", explicou
Deschamps, que citou o Estado do

Ceará, com a rede de ensino fund�
mental totalmente municipalizada.

Quanto a esse assunto, Chiodini
diz que é importante o debate para
que se tenha um resultado con

sistente e com benefícios para os

alunos, professores e sociedade. O

deputado questionou sobre o pa
gamento dos professores, se for

implantada amedida no Estado. O
_secretário respondeu que haverá

reorganização da carga horária e a

discussão de novas formas de au

menta do poder de investimento,
caso haja amunicipalização.

CÂMARA
Em sessão ordinária, o vereador

Justino da Luz (PT) sugeriu a rea

lização de uma audiência pública
para discutir a educaçãomunicipal
e relembrou da municipalização
do ensino fundamental. Para o pe
tista, haverá uma sobrecarga orça
mentária e é uma forma de jogar a
responsabilidade da educação so

mente para osmunicípios.
"A minha preocupação é com

a estrutura, como é o caso de
escolas sobrecarregadas, com

prédios antigos e falta de acervo

bibliotecário. Precisamos escla
recer essa situação através da au
diência, com a participação dos

órgãos públicos competentes,
sindicatos e principalmente da

comunidade, que vivencia a situ

ação", defende.
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EDUARDO MONTECINO O principal recado dado pela presidente
I/lWlli/lHfllllI/ffgii'fll//I"I/I/I/ID!IIY11I1J,UI//I/IUI/!/IUiflWllfllDllllO//lW/Wlij!WUW!/@/I/III/IU/IiI/l///!lllIi/WWII/I/II/III/II'I/!/IU/III//l/lm/l/II!//I//IIII//ln�ml/llll!lUI!/!III/II/I//lII!I!m!�mmQfmi#!JII/I!II/!lIfII/I!I/lill,�1II11l!!1JjllllllJ!lI/1/!JJ1D!Iull1llP.nl!WIlll/1iI$Qp� DilmaRousseffem seu discurso de abertura

daONU (Organização das Nações Unidas)
ontem foi a necessidade da instituição e da

govemançaglobal acompanhar asmudanças
de ummundo em constantemutação. Não
por acaso, como lembrou bem apresidente, há
18 anos que se discute a reforma das Nações
Unidas sem que se tenha avançado. Talvez
tenha avançado timidamente ao conceder pela
primeira vez a umamulher o direito de fazer o
discurso de abertura daAssembleia Geral.

Patricia Moraes 2106.1926 I patriciamoraes@ocorreiodopovo.com.br

ArlhurMüller deve ser derrubado
AAssembleiaLegislativa aprovou indicação
do deputadoDarci deMatos (DEM) ontem
para que ogoverno doEstado encaminhe

projeto aoLegislativo alterando a Lei 11.491,
de 19 dejulho de2000, que trata sobre a
doação do imóvel doginásioArthurMüller
àPrefeitura deIaraguâ:A intenção éque o
município tenha a possegeralda estrutura
podendomudarafinalidade do imóvel sem
necessitarde aprovação daAlesc.
A negociaçãojá vinha acontecendo
nos bastidores entre o secretário de

Administração IvoKonell ea basealiada
aogoverno naAssembleia. Ogovernador
Raimundo Colombo também já teria

garantido à prefeita CecíliaKonell o apoio
necessário para queaPrefeitura possa

derrubar oginásio e construirali o novo
terminal urbano de passageiros. O assunto

vem sendo debatido há dois anos egerou
inclusive umamanifestação calorosa da
classe esportiva que é contra a derrubada.
No ano passado, a pedido do vereador
Jean Leutprecht (pCdo B), a deputada
AngelaAlbino apresentou umamoção
contra a demolição, quefoi aprovada por
unanimidade. Mas, com amudança de
governo e a relaçãopróximadaprefeita com
Colombo, a trama tem novo capítulo.
Ao saberda aprovação ontem, Konell voltou
a afirmarque oginásio não apresenta
condições para abrigar o treinamento
dasmodalidades esportivas, e disse que
a intenção éque o projeto que altera a lei

estadual seja encaminhado omais rápido
possívelparaAssembleia, onde o governo
tem amplamaioria, para que aPrefeitura
possa colocar em prática a demolição do
espaço e a construção do terminal, que
ficaráa cargo da Canarinho, conforme
prevê o contrato de concessão pública.Aliás,
conforme o contrato, o novo terminaldeveria
tersido entregue em 2008.
No pacote, o governo também promete
construir um novo emodernoginásio.Mas
a preocupação da classe esportivaégrande e

justificável, muitas modalidades enfrentam
um completo abandono, outras sobrevivem
graças à iniciativaprivada. O que eles vão se

perguntaragora équando, como e onde será
este novo ginásio.

Condição
O diretório do PDT vai se reunir antes de homologar a filiação
do ex-deputado estadual Dionei da Silva. A intenção é deixar
claro que não existe a possibilidade do grupo aceitar fazer

parte de uma aliança com a prefeita Cecília Konell em 2012.

Dionei será informado oficialmente da posição do partido e,
se concordar com as regras, será recebido de braços abertos.
Sobre a ameaça de intervenção do diretório nacional, ainda há
um certo temor, mas o ataque já vem sendo preparado. "Se tiver
intervenção, o que eu duvido muito, vai ser no próximo ano,
daí eles que fiquem com o partido esvaziado, porque sai todo

mundo", avisa o ex-secretário de Cultura, Ronaldo Raulino.

Henrique Heiser
o presidente da Câmara, Jaime Negherbon (PMDB),
liderou uma reunião na tarde de terça-feira com os

moradores do Loteamento Henrique Heiser, no Rio da
Luz. O encontro contou com a participação da secretária

municipal de Habitação, Maristela Menel, e o secretário
da Defesa Civil, Jair Alquini. Uma comissão foi montada
para intermediar as negociações entre moradores e o

poder público. As·casas foram construídas pela Prefeitura
e apresentam rachaduras, entre outros problemas. Um•

laudo individual de cada residência também deve ser

providenciado.

I CEcíLIA KONELL'
COMANDA O PSD

prefeita Cecília Konell foi confirmada
como presidente da comissão provisória
do PSD no município. A decisão foi to
ada em reunião com o governador Rai

mundo Colombo e com o presidente da sigla Esta
do, Nelson Serpa, na terça-feira em Florianópolis.
O grupo está confiante e espera ter hoje o registro
homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Presídio
A Câmara aprovou requerimento da bancada do PT para que
o diretor do Presídio Regional de Iaraguá do Sul, Cleverson
Henrique Drechler, participe de uma sessão e passe
informações sobre a realidade da estrutura. A preocupação
é com as rebeliões e a superlotação, que motivou pedido de

interdição de uma ala pela juíza Cândida Brugnolli. llO///III//!//I/////III////IIOI//I/ml/l///////IJiI/IIIJlI/IIIIU//lII//IIDU/11h/ll/lllIIIIIIIIUi,IIII/UIJUlJ/flWI/J/lII/IDU/lfl//I//lIU///UI///III//I/lIOI//lII/J1/1UI/I/IIII//lJhI/llllilllau/IIIIIllWI/J/mU/mnIlIOJJj�mI/IlmmHIJml_/I/HI/lllm/11IIIIIIIIW/lllllllliillllllfflIU//lllOl/lliIIlIlUIIIIIDIIIIIII/11i11ll1111i1lIlOlItllIlI/ll/llIllllDh

Maldaner
O senador Casildo Maldaner foi submetido
a um cateterismo, seguido de angioplastia,
no início da tarde de ontem, em Brasília.
Durante amanhã, o senador sentiu um
mal-estar e foi encaminhado ao Instituto
do Coração, na Capital Federal.

Habitação
Depois de Jaraguá do Sul e
Guaramirim, chegou a vez de
Massaranduba pleitear a inserção.
no programaMinha Casa,Minha
Vida, do governo federal.ACaixa
Econôrriica já aprovouum pré
projeto elaborado pela Prefeitura,
que prevê a construção de 380
apartamentos populares, ISO deles na

primeira etapa. Segundo o secretário.
de Planejamento, Fabiano Spezia, o.
déficit habítacíonal nomunicípio é de
600 moradias. O PlanoMunicipal de
Habitação foi aprovado em 2010.

Mudança

Filiação
Acontece hoje no Beira Rio a partir
das 20h a festa de filiação do ex-prefeito
Moacir Bertoldi no PR. O partido
também deve apresentar alguns
possíveis candidatos à Câmara em 2012.

Contra a CPMF
As entidadesdoConselho das

FederaçõesEmpresariais deSanta
Catarina (Cofem) encaminharam
carta ao coordenador doFórum
ParlamentarCatarinense, deputado
federalEdinhoBez, solicitando.
apoio paraa rejeição da criaçãodo
novo Imposto,Os representantes,
empresariais destacamqueamação
deuma nova contribuição nosmoldes,
da extinta CP�1Féumaantítese:da
reforma tributária, adiandoa lutapeja
redução dos,gastospúbticos e' pe�3
racionaHzação 00. sis1en13 tributário.,

Proposta
O vereador Justino da Luz (PT) pretende
apresentar proposta para que a Câmara

.

passe a ter três sessões semanais ao invés
de duas. Acredita que é umamaneira de dar
mais agilidade ao Legislativo, que passa a se

reunir às 18h e não mais às 19h.
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Cinco bairros
devemser
ampliados
Proposta do Comcidade estuda aumentar
o perímetro urbano, evitar crescimento .

desordenado e loteamentos irregulares
JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Apreocupação com a possi
bilidade de um crescimen

to desordenado fez o Conselho

Municipal da Cidade (Comci
dade) propor uma alternativa: a

ampliação do perímetro urbano
de Jaraguá do Sul. A proposta
ainda está em discussão entre

a Prefeitura e· o Comcidade. De
acordo com o secretário de Pla

nejamento Urbano e presidente
do Conselho, Aristides Panstein,
a expansão do perímetro urbano
é uma necessidade do municí

pio. "Se não pensarmos em co

locar o projeto em prática, aí sim
teremos casos de ocupação irre

gular", comenta. Panstein afir
ma que na zona rural já existem,
embora sejam poucas, moradias

sem registro na Prefeitura. "Nor
malmente o dono do terreno o

distribui em vários lotes e vende

por contrato, de forma clandesti
na", conta.

Segundo Panstein, o proje
to pretende ampliar cinco dos
38 bairros do município. O Rio
Cerro deverá ser aumentado até
Pomerode. Nereu Ramos será

expandido em mais 1,5 quilô
metros até a região de Corupá.
Os bairros Santa Luzia e João
Pessoa serão ligados. O Iaraguá
84 também englobará mais 1,5
quilômetros de extensão. O pe
rímetro urbano tem hoje 118,33
quilômetros quadrados. A se

cretaria ainda está calculando
a área, caso o município seja ex-

pandido. Panstein destaca que a

própria comunidade rural pediu
aos vereadores pela ampliação.
Ele esclarece que lotes só podem
ser vendidos nessas áreas se ti-

"
verem 20 mil metros quadrados.
"Nas famílias que têm terras,
quando os pais falecem, a área é
distribuída entre os filhos, mas se

os terrenos não chegam a 20 mil
metros quadrados, os filhos aca

bam não podendo vender", diz.
Há outras vantagens na ex

pansão, conforme Panstein: a

possibilidade da instalação de
indústrias nessas regiões, um

maior desenvolvimento dessas
áreas e a possibilidade de a Pre
feitura recolher impostos (IPTU)
daquelas localidades. "Já ofere
cemos estrutura como água en

canada, coleta de lixo, postos de

saúde, creches, escolas e rede
elétrica a esses locais mesmo que
eles contribuam com o Imposto
Territorial Rural (ITR) ", ressalta.
O secretário lembra que as fa
mílias de produtores rurais não
serão prejudicadas, pois poderão
continuar trabalhando nas plan
tações. O projeto ainda está em

discussão. No dia 4 de outubro o

Comcidade se reúne para deba
ter a viabilidade. Se for aprovado,
um projeto de lei será elaborado.
"O segundo passo é levar para
votação na Câmara", completa.

. EDUARDO MONTECINO

PeIo·� bairro João Pessoa cIevercí ser 6gado aoSanta Luzia

Seminário de Profissões e
simulado no ColégioMarista

.

O Colégio Marista São Luís re

cebe hoje e am-anhã o 2° Seminário
de Profissões, voltado para alunos
do 9° ano e todas as séries do ensi
no médio. O evento, realizado em

parceria com a Universidade Ca
tólica de Santa Catarina, é aberto

para estudantes da rede pública e

privada de ensino e tem como ob

jetivo apresentar cada profissão e

suas funções aos participantes. E, de
alguma forma, auxiliar esses jovens
a escolherem qual carreira desejam
seguir no futuro.

Em paralelo, ocorre a 4a Fei
ra do Livro, aberta ao público. Na
programação do Seminário de
Profissões hápeças teatrais, conta
ção de histórias, shows de bandas
da região e oficinas. Nos próximos
dias 23 e 24 ocorre, também no

Colégio Marista, um Simulado Na
cional do.Enem em parceria com

o sistema de ensino FTD. Deste

simulado, participarão alunos do
2° e 3° ano do ensino médio. São
cerca de 100 inscritos de diversas
escolas da região.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC

7 AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 145/2011
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/9/2011, das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 6/10/2011 10 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados (lO escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
com.br. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

lsalr Moser - Diretor Presidente

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVI?E PARA CULTO

Conrado Fischer,
ainda consternada com seu falecimento, ocorrido no dia 12 de setembro de 2011, com idade de 78 anos, agradece a todas as

pessoas que enviaram flores, coroas, e que compareceram e acompanharam até a sua última morada. Agradecimentos especiais
aos vizinhos, ao corpo clínico do Hospital São José, ao Pastor Elpídio Carlos Hellwig pelas palavras de conforto, aos parentes e

amigos, enfim a todos que nos apoiaram, direta e indiretamente nesse momento difícil. Convidamos a todos para o Culto in Me
morian que acontece dia 25 de setembro às 9h na Comunidade Cristo Salvador da Barra do Rio Cerro.

A família enlutada de
, ..
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Uma dose extra de paciência
Devido ao mau

tempo, obras na
rua 25 de Julho vão
demorar mais do

que o esperado, e
desvios continuam

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

PEDROLEAL

Não vai ser tão cedo que as

obras de instalação de gale
rias na rua 25 de Julho, que têm

atrapalhado o trânsito entre a Ilha
da Figueira e o Vila Nova, serão
concluídas. Previsto para termi
nar em cerca de 15 dias, o serviço
iniciado no último dia 12 deve
demorar mais uma semana, in
forma o secretário de Obras, Odi
mir Lescowicz. Isso porque com

a previsão de chuva para o fim de
semana há o risco das obras da
nificarem uma tubulação de gás
ao lado das futuras galerias.

O trabalho já havia sido inter

rompido na terça-feira desta se

mana, conta o secretário. Porém,
caso o tempo se mantenha firme,
o serviço deve ganhar velocidade.
"Agora que já conseguimos con

tornar a tubulação pré-existente

EDUARDO MONTECINO

deve andar rápido, caso não cho

va", declara. Devido a essa situ

ação, Lescowicz não tem como

definir um prazo para a conclusão
da obra - mas avisa que ainda deve
demorarmais um pouco.

Apesar do diretor de Trânsito

José Schmitt garantir que o trân
sito está melhorando progres
sivamente, a situação continua

complicada."Ontem começamos
a reativar a fiação dos semáforos
na ponte do Beira Rio, e hoje tal
vez dê para liberar o tráfego pela
ponte", declara, ressaltando que
a medida deve aliviar um pouco
mais o trânsito.

Críticas

Mas para o promoter Cris
tiano Iunckes, 29 anos, o trânsito
continua ruim. "Conhecendo os

atalhos fica mais fácil, mas nos

horários de pico é preciso dar
uma volta imensa ou ficar para
do muito tempo", reclama. O au

tônomo João dos Santos, 59 anos,
é mais direto. "Já tive de ficar 15

minutos parado para avançar
200 metros na esquina da Mare
chal Deodoro. Pode ser necessá

rio, mas está complicado demais",
critica, questionando até quando
a população terá que esperar.

. Ampliação do estacionamento
rotativo em discussão

Ruas centrais como aAngelo Schiochet
viram estacionamento para evitar rotativo

A diretoria de Trânsito, a

Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) e a Hora Park, concessio
nária do serviço, ainda não che

garam a um consenso quanto à

expansão das ruas contempladas
pelo sistema de estacionamento
rotativo. Entrando no terceiro
mês de funcionamento, o serviço
tem causado queixas dos comer
ciantes das ruas fora da zona azul

digital, -afírma o diretor de Trân

sito, José Schmitt.
"Temos algumas queixas,

e nós vamos encaminhar uma

proposta de ampliação das ruas

atendidas quando a CDL tomar

uma posição", afirma Schmitt.

I
De acordo com o diretor, as ruas
fora do sistema estão sendo usa

das como estacionamento - o

que tem prejudicado os lojistas.
"Nós vamos aguardar um pouco
antes de decidirmos, caso o pro
blema continue grave e a CDL
não tome posição", afirma.

I; I) I I

O supervisor operacional da
Hora Park, Vitor Hugo Rankel,
diz que de fato há um problema
neste sentido. "As ruas fora do
sistema estão sendo utilizadas
como estacionamento particu
lar, em detrimento dos estabe
lecimentos locais, que não têm

espaço para os clientes", decla
ra. Ele ressalta que qualquer ex
pansão depende da Prefeitura, e
não da Hora Park.

O presidente da CDL, Wan
derlei Passold, nega ter conhe

cimento. da discussão. "Se há

queixas dos comerciantes, eles
estão encaminhando direta
mente à diretoria de Trânsito e

à Hora Park", afirma.
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ARIZIMHO
Túnel do tempo

Sábado, 26 de maio de 1968, pontualmente às 10 horas, desembarcou em nossa laraguâ
um jovem vindo de Taubaté (SP), para se integrar ao time do Juventus. Chegou com fama

de ser bom jogador de futebol. Foi recebido, pelos dirigentes do Moleque Travesso: Loreno

Marcatto, Padre Elemar, Elizaldo Leutprecht eJosé Schimdt (Caninha). Arizinho, este é o
nome da fera. Padre Elemar o descreveu para o repórter do jornal O Correio do Povo: "é
um atacante intrépido, veloz e artilheiro; é "cobra'; "cobrissima". Vai estrear com a camisa

juventina amanhã, contra o Guarani de Blumenau". O craque estreou e marcou o gol na
vitória do Iuuentus, 2x1 sobre o time blumenauense.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Juventus de 1969
• Em pé: Padre
E1emar, Chico
Voigt, relinto,

JUírio, Mário Voigt,
Sabará e Elizaldo.

• Agachados:
Bürger, Ilrizinho,
Mauri, Roquinho,
Tião Ayroso e
Victor Hansen

Oí/liO/lll/m/mJ!/I/IIIU/II/II///ImmUO/!/I/liI//IWj/lIUi/PI11lUlld///iUi//Ill//I/U/i1/umll/lllll/mUlIlllnl/llI/!/I/IO/PU!//IO/IIh"l/IIlIilU/lI/lI/1WIi1/fflIl//IntmWlmWIJ/1/I1I/11//flllI///m/l/II/1/lIlnl/ll//II//llIlI/m/llnlfllu!//IWfl/IJaIlDI//II1I//IIUiUiII1f/u/IQ/Jim/11III/lllnll/lli/!11I11UII/uUlllm/lRlllunpIDnlP/DI/P/IIMlllilIIUU1llIlI/II/lIIlIIlU/llIlllIlllllffnt/llIIIfUIJI/Ill,?llllmmIOI/II/IIIdU/II/PlÜlmplIIl1/I/lIllI/lII//II/!lllIlIl/i!Il///UII/IIII//Ill1lll1l/1P1IUII/IOUOIIII//lII//1

FAMÍLIA E ESTUDOS
':I!

riovaldo Xavier dos Santos, ou Lenzi e tem uma filha: Bmmanuela; dois
Arizinho, como é conhecido, netos: lan Francesco e Mariah Antonela, '

nasceu em, Taubaté (SP), no Cursou de la a 8a série .n,o Grupo Escolar
ia 20 demaio de 1950. ;É filho' "Amador Bueno daVeigá, em Taubaté CSP). '

de Chrísaríto Xavier 'd;OSi Santos e Maria Os dois primeiros anos do ensino médio "'"

{fereza ,,Arqüjo Santos. O casal teve- onze, foram efetuados no Serninãno de Corupá
, fllhqs: 0sv.alCló, Jair, Chrisan!o, Aparecida" " (8Ct�, ID $Q ano no Çolég;io AbdQn Batista,
Atizínho Vera Lúcia, Antônio LUÍs! 'Iere-« de Iàràguã do SúL E formado em Educa-, "

r '" ,
. ri: '

.

'

zinha, Amauri, Walter e Isabel. :ffi:izinho ção FísiCa pela .Univílle �: Pós-graduado
casou com a jaraguaense :Slle�i Terezipha' em·PsicomotFicidade pela hlnerj.

A nossamelhor natação
de sempre • Em pé:
redra, Lígia, Valsi,
Iletleen, Cristiane,
l'abiana, Rosângela,

Heide, Mariana, Brigitte,
Claudia e Adriana •

Agachados: Arizinho,
Moacir, Kiko, Paulo,
Jean, Alexandre,

Renato e José Roberto

Muito mei« que
pessoas treoerenoo.
Milhares de famíljas

evotuinoo.

Os nove desafios de Arizinho
Namitologia grega, Hércules, filho de Zeus, o rei dos deuses olímpicos, executou
doze trabalhos, que foram relatados nos poemas épicos de Peisândro de Rodes,
600 a.C. - Arizinho, quando fixou residência em nossa cidade confrontou-se com
nove desafios: futebol, judô, natação, tênis, voleibol atletismo, futsal, educador e
servidor público. Diferente de Hércules, que executou as tarefas como penitência,
Arizinho o fez para cumprir o que prometera a seus pais, quando assinou
contrato com o time de Iaraguá-esquerdo: "vencerei".
Futebol - Na infância, Arizinho foi ummenino peladeiro emTaubaté.

Franzino, usava e abusava da velocidade para fugir da truculência dos zagueiros
grandalhões. Divertia-se com o desespero dos adversários, deixando-os

.

batidos e humilhados, o que inspirava as gargalhadas cruéis dos torcedores.
Aperfeiçoou sua arte de jogar futebolno Seminário de Corupá e nas

categorias de base do Corinthians em São Paulo. Jogou no Iuventus e pela
Seleção Jaraguaense de 1968 a 1977. Disputou três edições do Campeonato
Estadual da 1a Divisão. Conquistou o Bicampeonato da 1 a divisão da LJD (74/75);
foi campeão: Taça dos Municípios; Taça Colombo Machado Salles e Torneio Norte
Catarinense. Marcou o primeiro gol do Moleque Travesso na era profissional,

-

,

,

em 1976. É o maior artilheiro da história do Juventus com 254 gols. Para ser
artista da bola, tem de nascer artista da bola. EArizinho Nasceu! Capaz de dribles
e jogadas cinematográficas, era habilidoso, matreiro, veloz e goleador. O seu

repertório era ummisto de realidade e fantasia: "voleio", "bicicleta" e "lambreta".
Formou comValdir, Roquinho eAlceu Simas um ataque arrasador.

Judô - Arizinho foi o introdutor do Iudô.em Jaraguá do Sul (1972 a 1976).
Os treinamentos eram efetuados nas dependências do Salão Cristo Rei.
Posteriormente os treinos passaram a ser efetuado no Colégio Marista São
Luís. Deixou o judô quando optou pela natação, indicando o professor Icracir
Rosa para ensinar a arte inventada por Iígoro Kano.

Natação - Entre os anos de 1974 a 1981, formou a mais vitoriosa e

respeitada equipe de natação de Santa Catarina. Foi buscar conhecimento
dentro e fora do país tanto na natação quanto nos saltos ornamentais.

Voleibol- Fez renascer o volibol jaraguaense, contou com o apoio da
Indústria Kohlbach "Motores Ltda. e Spézia Ferro Aço Ltda. A equipe feminina
sob a orientação do professorArno Deretti conquistou amedalha de prata
nos Iasc de 1988.

Tênis - Aprendeu a jogar tênis com o professorArmandino Caparelli e,
juntamente com o professor Caparelli e Paulo Marcatto, representaram
Iaraguá do Sul, nos Iasc de Tubarão em 1976.

AOetismo - Praticou também a modalidade que consagrou João do Pulo:
salto em distância, salto triplo e revezamento 4x100m. Disputou os Jogos
Universitários de Santa Catarina.

Futsal - Atuou em dois Iasc representando nossa cidade: Em 1973 em São
Bento do Sul e Tubarão em 1976. Ala/Pivô - exibia nos pés ligeiros toda a

magia do drible cortante e finalizações cinematográficas com direito a voleio,
bicicleta e carretilha.

Educador - Professor concursado da rede estadual e municipal ministrou
aulas nos Colégios: Roland H. Dornbusch, Abdon Batista; professor e diretor
da Escola Alberto Bauer.

Funcionário Público - Exerceu a direção da FME, no biênio 2001 e

2002. Desempenhou o cargo de Secretáfio de Esporte e Cultura em 2005. Hoje
é funcionário da Secretaria de Habitação do Município de Jaraguá do Sul. Está
feliz e de bem com a vida.

'Fica aqui -

A homenagem dos jaraguaenses, a você Arizinho, por não acreditares
no impossível ao se deparar diante de situações diversas e adversas,
tornando-se assim um dos ícones do esporte de nossa Iaraguá.
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Mapeamento
Termina, hoje, o prazo de inscrições para o

projeto Mapeamento das ArtesVisuais Jaraguaense.
O intuito é catalogar todos os artistas da cidade.
Pode participar quem possui obras nas áreas de
arquitetura, body art, desenho, escultura,fotografia,
gravura, grafite, happening, instalação,moda,
mosaico, pintura, performance, videoarte e web art.
A produção é de Cristina Pretti e Elise Ossowsky.
Outras informações estão disponíveis no blogwww.
apeamentodasartesvisuaisjaraguaense.blogspot.com.

,

DE
Quarteto italiano 'IBricconcello'se apresenta,
hoje, no Centro Culturalda Scar

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

KELLYERDMANN

o palco, bastam dois
instrumentistas e

duas vozes para
encher um teatro

inteiro de música.

Mas, neste caso, o

espaço não é coberto de qual
quer som. As notas que, hoje,
vão emanar pelo Centro Cul
tural da Scar são as do quarteto
italiano 'I Bricconcello'.

Formado por um pianista, um
violoncelista, uma soprano e um

tenor, o grupo está em turnê pelo
Estado e, por isso, desembarca
em Jaraguá do Sul. No concerto,
Andrea Baggioli, Pierluigi Rug
giero, Olivia Latina e Leonardo
De Lisi apresentam obras de co

nhecidos nomes do cancioneiro
erudito. O repertório, por exem
plo, leva à plateia composições
de Alfredo Piatti, Giuseppe Verdi
e Gioachino Rossini.

Na apresentação, os especta
dores vão também poder se or

gulhar da presença de uma bra
sileira. A soprano que compõe
o 'I Bricconcello' é a única inte

grante não italiana da formação.

a ça
Começa, hoje, aMostra

Municipal de Dança de
Guaramirim. Com 400

participantes divididos
em 42 formações, o evento
acontece no Ginásio de

Esportes Prefeito Rodolfo
Iahn, a partir das 19h30,
e continua amanhã .. Ele
é destinado a grupos e

alunos da rede de ensino
do município e também de
outras cidades da região.

VISITA

Quarteto está em lunIê no Estado

e, além de desembarcar na Scar,
também se apresenta, ainda
nesta semana, em Blwnenau,

I1orianópolis e Brusque

Considerada uma das vozes mais

promissoras do panorama lírico

mundial, ela começou os estudos
cedo e já foi aluna de renomados

professores da Europa. Também
deu vida a personagens inesque
cíveis de peças como Attila, Er
nani, Andrea Chenier, Madama
Butterfly, Tosca, Manon Lescaut,
Turandot e SuorAngelica.

Os demais músicos do grupo
possuem notáveis biografias, as

sim como ela. O tenor Leonardo
De Lisi é docente de MúsicaVocal
de Câmara no Conservatório de
Firenze. Já Pierluigi Ruggiero, em
2001, concorreu e ganhou, como
único italiano, uma bolsa de estu
dos para os cursos de violoncelo
na LisztAcademyUniversitydiBu
dapeste. Por fim, o pianistaAndrea
Baggioli realiza regularmente con
certos como solista em orquestras
importantes como a Sinfonica
de Sanremo, S. Cecilia de Roma,
a Piccola Sinfonica de Milano, a

Camerata Transilvanica e a Iunge
Synphonie Kõln,

Na Scar, o concerto do quar
teto-inicia às 20h. Os ingressos
são vendidos na-secretaria do te

atro a R$ 40. Estudantes e idosos

pagamR$ 20.

SERViÇO
I�)/ 11&;�f�UYi,;:� concerto do quarteto itaIiaIio 'I BricconceUo'
1/�;�;I�]Pjff!%/:W!lli�WfJl/'$;�/I:::, hoje, quinta-feira
//�;1#U�g;: '�g,lmll�I�&.��/,lP�i1�p;.�: às 20h
�;)/MI/II!Ji:1II/�r:;:� no Centro CuIbJraI da Scar, em Jaraguá do Sul
i1U"ql'llll'm:I/'jl!'11I1 �lymll'Ulnl"lll ,nl",YI'IIII'�ql""WUII'nIP1/1 '" R$ 40 R$ 20'/IJIiI!,w.lnut.IIJI/111 ,IIH, I/IIMI/II t,1I/,,,/I'VIi,,I/I.,,� ,II, dL"1Il,,,,, e

H!I�lUW9;"I�:1lh,'Uf@�PWUl�,W�;�:;/�[7/IWI!,:1j;;�:.: (47) 3265-2477_,

I COZINHEIRO(A)
..

-

\

Contabilidade
Consultoria Empresarial

,

CFJi/stt OaP2�9,I'11

r: '}llW,�10! ',l í'l

Cícdibilidélde

www.gU(tJz.oom.l?r
(47)3(;1�·,4141

Oualidade
E'[!.fll�)1\m.!

h�' 1:'tS· l�1'lilllli.{;Jdp
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU
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HORIZONTAIS
1. Osso largo e triangular, situado na parte posterior

do ombro
2. Tipo mais grosso que o comum que se emprega no

texto para pôr em destaque alguma parte dele
3. Igreja Messiânica / Mergulhado
4. Magnetizar
5. Animal carnívoro, geralmente de grande porte, pe

ludo e feroz / Canal no organismo animal
6. Estar, encontrar-se / (Pop.) Mulher que se dá ares

de elegante, mas que se veste espalhafatosamen
te

7. Despedaçar com violência
8. Árvore de frutos muito usados em doces, chocola

tes e licores / Abreviatura de decalitro
9. Ilha da Indonésia, importante centro turístico / Con

junto canoro

10. Tornar espesso
11. O insigne escritor santista Martins (1884-1937), 10

de "Volúpia" / Partido dos Trabalhadores
12. Fazer escavação
13. (Med.) Dor nos tendões.

VERTICAIS

-

1. O veículo de transporte coletivo que saí da rodovi- 1:3

ária / Suadouro
2. O terceiro governador-geral do Brasil de Sá (1500-

1572) / Terreno coberto de erva rasteira e fina
3. Um gigante bíblico / Relativo ao Estado do Oriente

Médio cuja capital é Jerusalém
4. O filho dos tios / O ex-presidente norte-americano

Bill
5. Palavra do alfabeto fonético que representa a letra L
/ Canto de guerras, de vitória, de festa / Período de

tempo caracterizado por falta de chuvas
6. Satisfazer a um pedido / Homem e mulher
7. Que suplicia, atormenta / As iniciais do ator e dire

tor italiano Gassman (1922-2000)
8. Provocar, por diversos meios um grau máximo de

concentração numa solução / Homem que tem

filhos
9. (Pop.) Na linguagem dos jovens, pessoa idosa ·ou

, de ideias, hábitos antiquados, superados / Animal
encontrado em rios e lagos, também chamado de
cachorro-d'água.
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f(Ã�(Ã
A RECREATIVA
PASSATEMPOS INTELIGENTES

DO TEMPO

Vingança' tardia ,

Estavam um filipino e um judeu viajando no mesmo banco de um trem,
em silêncio, de repente o judeu levantou e deu um tapa na cara do

filipino.
- Que é isso, cara? - reage o filipino.
- Isso é por Pearl Barbar!
- Pera aí - defendeu-se o filipino. - Quem atacou Pearl Harbor foram os

japoneses, eu sou filipino.
- Japonês, chinês, filipino, para mim é tudo igual!
Cinco minutos depois, o filipino, que antes mais nada havia dito, se
levantou e deu um tremendo soco na cara do judeu.
- Que é isso, cara? - protestou o judeu.
- Isso é pelo afundamento do Titanic.
- Mas quem afundou o Titanic foi um iceberg!
- Iceberg, Goldenberg, Rosenberg, para mim é tudo igual!

DIVIRTA-SE

Tempo lirme
DoEstado
A quinta-feira terá sol e
nevoeiros ao amanhecer J
em praticamente todos os I
municípios de Santa Catarina. \Há apenas condição de chuva ..•
namadrugada na Grande

' ,

Florianópolis e Litoral
Norte. As temperaturas
estão em elevação.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 22°C

SEXTA

MíN: 13°C
MÁX: 17°C

JOAÇABA
' ...
12° 28°

SÁBADO
MíN: 14°C .�_...,._

MÁX: 20°C ••

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 180C 'tH.·

MAFRA

.. Â
10° 17°

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.

Ensolarado

Frente fria

Na sexta-feira, a formação de uma
nova frente fria dá origem também
a um ciclone extratropical em toda
a faixa litorânea. Ambos provocam
chuvamoderada a forte, trovoadas
e risco de temporal isolado. No fim
do dia, o tempomuda outra vez. Os
termômetrosmarcam temperaturas
estáveis.

CANOINHAS
...
9° 16°

RIO DO SUL
.. Â
10° 21 °

LAGES
.....
80 240

SÃO JOAQUIM
...
3° 20°

A partir do dia 25, um sistema de alta

pressão mantém o tempo estável
,

em Santa Catarina até o início do
mês de outubro, quando uma frente
fria provoca chuvas fortes. Neste

período, as temperaturas seguem em

amplitude típica de primavera, ou
seja, são baixas nas madrugadas e se

elevam durante o dia.

Parcialmente
Nublado E

CAMPO BELO
DO SUL

A quinta-feira tem sol com

apenas algumas nuvens no

céu de Campo Belo do Sul.
Não há previsão de chuva.
As temperaturas ficam

entre 5·C e 21 ·e,.

\

-

Nublado

JOINVILLE
.. Â
12° 22°

JARAGUÁ DO SUL
.. .
12° 22°

,/

,..,',I

BLUMENAU
.. Â
12° 24°

FLORIANÓPOLIS
��; ,I'

.. Â ','Oh
13° 24° ",,'

IMBITUBA

O>CRICIÚMA
.. Â
13° 25°

CRESCENTE 4/9

""
.

CHEIA 12/9

,;1"l1li", MINGUANTE 20/9

�'/I" \,,�� NOVA 27/9
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ura
.. beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

VESTIBULAR
Estão abertas as inscrições para
o vestibular de verão do Centro
Universitário - Católica de Santa
Catarina. As vagas são para as

graduações em laraguâ eJoinville.
Interessados devem efetuar a inscrição
pelo www.catolicasc.org.bratéo dia
24110.As provas serão realizadas no dia
6/11 das 14h às 18h e envolvem redação
e questões objetivas demúltipla
escolha. A novidade no processo
seletivo são os valores dijerenciados das
inscrições. Quem se inscrever até o dia

7110, pagará uma taxa de R$ 30; após
essa data e até25/1O o valor é de R$ 45.
Mais informações 3275-8251.

AFTER
HOUR

ELTON MELCHIORETTOIDIVULGAÇÃO

Facebook + Twitter
o Facebook, apavorado que estava com o

êxodo da galera para o Google-, foi buscar
alternativas e firmou uma parceria com o

Twitter. Facebook + Twitter. Opa! Se você tem
uma página pública no FB sua contapode
ser agregada ao Twitter, mas a novidade não
é essa. O novo recurso que sai ainda este mês
vai vincular as duas contas juntas na função
"Subscriber', seja de um perfil ou página
pública do site de relacionamento. Como
funciona exatamente a gente só vai saber

quando estiver no ar. É esperar para ver!

I .,.

PROGRAME-SE!

DlA22
B1ERHAUS

Mais uma edição do Humor de Quinta a partir
das 21 h com comédia stand up de Jefferson
Todor e mais acústico com Camaleão Robô.

IJCOBAR .

Show de rock com Quase NadaTrio (Joinville).

SCAR
Quartetoitalianoformadopelasopranobrasileira
Olivia Latina e pelo tenor Leonardo De Lisi,
acompanhados no violoncelo por Pierluigi

Ruggiero e no piano porAndrea Baggioli, todos
italianos, o conjunto cameristico"l Brkconcello"
às20 horas.Avinda doquarteto é uma iniciativa
da Associação Bellunense Família Jaraguá e do
Consulado Geral da Itália no Brasil. Ingressos a
R$ 40 e R$ 20 (meia). Informações 3275-2477.

LONDORPUB

Sertanejo com Henrique & Michel. Ingressos
na hora a R$ 1 O elas e R$ 15 eles.

AUDITÓRIODO CEJAS
Palestra sensual só para mulheres

"Como enlouquecer seu homem na cama';
com Andréia Berté, das 19h30 às 22h.

Ingresso antecipado a R$ 35 na loja Carmela.

A loja Vip Lounge, especializada
em Moda Rio, lança hoje a coleção

PrimaveraNerão, a partir das 19 horas.

Aproveite para conhecer a nova decoração
da loja que fica na Reinoldo Rau, 545;

Dia23

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
Noite Alemã com animação da banda

Champagne, início às 20h.lngresso a R$ 100
comdireitoacaneco,camisapólopersonalizada,
couvert, jantar típico, chope a vontade, baile,
café da manhã e sorteio de brindes.Toda renda

convertida para atividades beneficentes.

ESPAçoDOOCA
1 a etapa do Concurso de Bandas, com shows
das bandas coverManacration, SickBoys
Tapira, Carbonarantes, Sopa de Ferrugem e

Hades. Toda a portaria será revertida para a

premiação das bandas. E quem vota é a galera
que frequenta a casa.Melhor torcida ganha

uma caixa de cerveja.

IJCOBAR
Show com Renato e Cia tocando rock e pop.

ZUM SCHLAUCH
SomdogrupoPagodePontoComemaisDJlgor
Lima. Ingressos na hora a R$ 15 eles e R$ 5 elas.

MOVINGUP - Schroecler
Festa "Ice e.u te pego"com DoubleSmirnoff Ice
até Oh30. Som de Mazzo &Gabriel. DJs Kbeça,

.

Adrian P e EddyAmaranto.lngressos a R$ 15

masculino e elas free até 23h.

SEVER - Guaramirim
SertanejocomAbel&Alessandro+ DJAlan. Eles

pagam R$ 15 e elas entram de graça até 23h30.

ARMAZÉMPUB
Massaranc:luba

Showsertanejo comDimasAlan e participação
especial de Douqlas Moraes, mais DJ Geffy,

a partir das 22h.lngressos a R$ 10

para elas e R$ 15 para eles.

CONTATOS �OUTRAS OpÇÓES
LONDON· 3055-0065. BIER HAUS· 3275-4866.

SACRAMENTIJMPUB· 3370-1727.ARRIBA· 3371-1160.
MADALENACHOPE E COZINHA. 3055-3058.

ESPAÇOOOOCA·3370-9160. ZUMSCHLAUCH • 3376-4822.
LlCO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE. 33711584.

ENOTECA,DEcANTER.3370-0220, MOVINGUP· 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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Siebel&
Haisi

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita 6 3055-0024 Moa Gonçalves

I Briconcello
T)lra quem gosta da boa música e de quebra quer aproveitara
r cultura Italiana, aAssociazioneBellunesi nelMondo, promove
hoje à noite, às 20 horas, na Scar, o concerto de IBriconcello. Um
verdadeiro resgate dos 150 anos da Unificação da Itália, através de
obrasprimas damúsica, interpretadas porAndreBaggioli, Pierluigi
Ruggiero, LeonardoDe Lise e alivia Latina, um quarteto que hoje
faz sucesso naEuropa e no mundo todo. Ingressos na secretaria da
SCARR$ 40 a inteira eR$ 20 ameia.

Ponta de estoque
Sabe aquelas 594 vassouras instaladas nas areias da praia
de Copacabana, pedindo paz, no Rio?A ONG vendeu as

"vassourítas" pintadas de verde e amarelo por R$ 5 naterça
feira, durante manifestação contra corrupção no Brasil. A
renda volta para o movimento, que arcou com os custos.

raúd s

O mercado imobiliário aqui de Jaraguá e região descobriu
que há muita gente de alto padrão "doidinha' para investir seus
graúdos recursos em imóveis de luxo. Há crescimento da demanda.

Niver do Celso
Não ousem esquecê-lo: o
comunicador e amigo Celso
Luiz Nagel é o aniversariante
mais festejado de hoje e vai
adorar saber que foi lembrado.

r'
Parabéns! O meu desejo é que
você e toda a sua família sejam
felizes para sempre.

NA URBE Rosangela Corezola e Celso Rezende,
preparador físico do Internacional de Porto Alegre

.iJ_ , .s ••• _ u! nu!.

MAURICIO HERMANN

AMIZADE Carolina

Schmitz, no baBe Amizade
"/

J aborato te
benzi

,J

Coquetel .'",,,

Hoje à noite, às 19 horas, a
concorrida lojaVip Lounge, agora
todinha repaginada, movimenta
concorrido coquetel para o
lançamento da coleção primaveral
verão 2011 e 2012. As araras e

cabides estarão recheados de peças
exclusivas. O fotógrafoMauricio
Hermann faz a cobertura e depois a

gentemostra tudo, tá bom!?

moagoncalves@netuno.com.br

Dica de

quinta-feira
Curtir o happy hour no
Restaurante Madalena. Não se

esqueça de pedir um beiruth.

TECON'I'EI
• No final de semana rola
o 10 Concurso de Bandas
do Espaço Oca. Mais

informações no fone 9638
- 6318.

• Hoje à noite, na London
Pub, tem show com a dupla
sertaneja Henrique &
Michel

OONON O trio formado por Osvaldo, Lenoir
DaIri, o popular Zoinho, e Chuck foi o campeão
do 10 Torneio de Dominó, realizado no último
fim de semana, em Guaramirim

• Que dar uma voltinha
nas nuvens? O Kantan
em parceria com a Sol

Paraglides podem realizar
o seu sonho! Como?
Preencha o cupom no

Restaurante Kantan. Volto
ao assunto.

Boa
"Cara acho quemeu cachorro é vascaíno.

-Porquê?
- Sempre que oVasco não se classifica ele rosna pra todos;
quando perde na semi - final ele morde o próprio rabo.
- E quando ele é campeão ou chega em uma final? O que ele faz?
- PÔ, não sei, só comprei o cachorro a nove anos".

• O casalÁlvaro e Salete
Künell, ecônomos do
Restaurante Baependi,
estão comemorando
a aprovação do filho
Alvarino, na prova da OAB.

Costela
No próximo dia nove de outubro, vai rolar no Complexo
Esportivo Iaraguá, em frente aoArroz Urbano, a 1 = Costelada
e Porco no Rolete do China. Agendem!

• AAssociação Brasileira
de Odontologia Iaraguâ,
promove dia 28 de outubro,
durante aNoite do Vinil,
na London Pub, a posse da
nova diretoria da entidade.

• Com essa, fui!

(apitai
www.imoveíscapítaLnet

o

EM BREVE
COM NOVA SEDE

PARA MELHOR ATENDÊ-LO

A alegria de
fazer o bem
é ii. única
felicidade
verdadeira.

Léon
Tolstoi

Academia Stylo Fitness
Av. Mal. Castelo Branco nº 4893 sala 2

Tr: (47) 3374 - 05611 Schroeder
S yl Fitne s

ACADEMIA stylofltness@gmail.com

Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante Típico do Parque Malwee. Uma das
melhores comidas alemãs do sul do mundo.

MAURICIO HERMANN

L..----

MODA Deise MaUmann e Almir

Schmitd nos lugares da moda

Chegada do
-

verao

ldeli Marchi, Requinte
Modas, comemora a

temporada de primavera
com nova atividade. A

empresária aderiu ao
cooper e é vista todos os
dias pelamanhã, fazendo
sua caminhada.

Adega
Para os amantes de fino

paladar e apreciadores
de um bom vinho, o meu

. amigo e parceiro Thiago
Airoso Menezes, promove
hoje à noite, a partir das 20
horas, na Enoteca Decanter,
o já consagrado Jantar
Harmonizado. Boa pedida

Tá podendo
De shortinho de estampa
animal e camisetinha, mas
com uma poderosa carteira Lui
Viton, a bonita Sandra Correia,
deixou os filhos na casa da
vovó Sônia e foi curtir a noite
da última terça-feira, ladeadas
de amigas, no Restaurante
Kantan. Estava poderosa.

ce ornturhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

Reservas:

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



CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

QUE UM DIA

SEJA NA PRAÇA
Sentado na praça, o homem volta no tempo.

Tempo em que seus cabelos ainda caiam
e sua voz era mais firme. Naquele tempo, os
homens sonhavam com voos mais altos, com
saltos mais largos. Sonhavam com a vida, com
tempo, com morte. Bebiam a felicidade e dor
miam com a utopia.

Sentado napraça, ele olha para cima e não
vê mais um céu tão azul. Agora ele vê um hori
zonte acinzentado e nos seus pulmões entram
ares mais pesados. Ele não vive mais os sen

timentos de outrora, mas os sente pulsar lado
a lado com a alma que pede socorro. São dias
difíceis. Sua' experiência é sua mágoa e seu

sorriso prova que tudo aquilo quer voltar, mas
não consegue espaço nos corações e mentes.

A praça lhe acolhe. Mesmo sem o verde, o
concreto serve de apoio para os pés cansados.
No banco de madeira, ele finge o conforto. Ao
lado não há ninguém para conversar. Omundo

já está pequeno, encolhido, tenta juntar forças,
colar os cacos. No olho daquele homem, brilha
junto com o sol a esperança de que os tempos
mudem, que os verbos mudem.

O homem pensa nos dias em que havia
motivos óbvios para buscarmudança, agora se

depara com a preguiça e ignorância de quem
não quer mais saber de nada, de quem prefere

ver tudo como

está, dos que
consideram
o mundo jus
to desse jeito.
Ele, que um

dia levantou
a voz, hoje já
não sabe mais

Ninguém sabe seu

l [
nome, sobrenome,

ninguém o

. conhece, só o
,
chamam de louco.

I
1
1

o que fazer, es
pera um suspiro da juventude indignada.

Queremos s�ntar nas praças do futuro,
nos bancos do futuro, no verde do futuro.

Queremos ouvir os cães latirem. Queremos
ser mais inquietos, perturbadores, sonhado
res, questionadores. Queremos ver o sol bri
lhar na grama. Isso é o que podemos fazer

por enquanto: querer. No dia em que mais

pessoas quiserem, faremos tudo acontecer.

Deum jeito ou de outro, aqueles voos antes

sonhados, tudo o que foi planejado corri res

salva, ainda terá espaço.
O homem vai embora, não será testemu

nha da vontade da maioria, do desejo que
um dia foi seu. Mas ele não é egoísta, sabe
repartir. Ninguém sabe seu nome, sobreno

me, ninguém o conhece, só o chamam de
louco. Mas a praça que abriga sua loucura,
espera ansiosa os devaneios de uma multi
dão adormecida, faminta por mudança. Só

espero que não se esqueçam do homem, de
quem não sabem nome e sobrenome. Apesar
de que ele não tem notoriedade. Ele diz que
isso é coisa para fracos.

I
) \

I \
I

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esse cãozinho foi abandonado na rua onde a Adriana Nunes mora.

Ela se solidarizou e tentou adotar o bichano, mas o cachorro da casa

não aceitou e até o machucou. Agora, ela está em busca de alguém
disposto a ficar com o cão, que já tomou todos os remédios e vacinas

necessários. Informações: dricanunes30@hotmail,com.

NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda interrompe Ouinzé quando ele pensa em

avançar em Wallace. Marcela induz Teodora a fazer co
mentários sobre a discussão com o ex-marido. Danielle

pede para Glória cuidar da clínica para ela poder tomar
providências em relação à morte de Guilherme. Teodora
tenta pegar o gravador de Marcela ao expulsá-Ia do quar
to. Griselda obriga Ouinzé a prometer para Wallace que
não irá mais importunar a mulher dele. Teodora reclama
comWallace por não ter feito nada contra Ouinzé. Marce
la prepara a matéria para enviar ao jornal. Zambeze fala
que Luana vai voltar a morar na pousada e Álvaro fica
contrariado. Paulo reage quando Esther avisa que não vai
mais a ltaipava. Danielle vai falar com Pedro. Solange es
conde o som ao ver Baltazar chegar, mas deixa uma parte
do fio à mostra. Isolina, Griselda, Celeste e Leticia ajudam
Vilma a·decidir o que ela vai apresentar no programa de
tevê. Tereza Cristina derrama vinho acidentalmente em

Marcela quando ela comenta sobre o encontro com íris.
Rafael explica a Leandro o que quer que ele faça para ga
nhar dinheiro. Renê cozinha para ele e Griselda. Guaracy
olha com raiva para o Le Velmont.

despreza Celeste e ela se desespera. Ela vai morar
na casa de Minerva e Salomé tenta se juntar à filha.
Abner conversa com Júlia e lhe pede uma nova chan
ce. Eliseu reúne os filhos, Elaine/Élcio e Cleonice para
jantar no hotel quando Xavier chega. Amanda insinua

que irá embora com Rafael quando ele estiver bem e

provoca ícaro. Ela dá o remédio que está dando aluci

nações para Naomi tomar. Diogo recebe Dulce e o filho

para jantar e a pede em casamento.

• CORDEL ENCANTADO
A emissora não divulgou o resumo do capítulo.

• MORDE & ASSOPRA
Áureo assume a paternidade do filho. Abner

• VIDAS EM JOGO
Carlos vai ao presídio tirar satisfações com Ivan,

que diz que não teve nada com a explosão. Ernesto
obriga Patrícia a se encontrar com ele e a ameaça di
zendo que irá matar Regina. Cleber visita Maurício na

cadeia e sugere que os dois virem amigos. Ao tocar a
sirene do presídio, o humor do miliciano muda com

pletamente e ele ameaça o advogado de morte. Dis

farçado, Ernesto vai à empresa de Regina, saca uma

arma e a obriga a sair junto com ele. Patrícia liga para
o vendedor de cachorro-quente. Ele diz que está com

Regina e a deixa desesperada.

ANIVERSARIANTES
22/9 ' Daniel Borchardt Ilda Fenner Marcelo M. Fenner
Roselene I. Janssen Darciel Martins Irio Piske Marcondes Marine
Amanda R.B. Naizer Djenni Otovicz Joannes Spézia Marcondes Merini
Anadir de O. Motta Edson L. Kam rott Joao V. Cardoso Monique Bruch
Arthur Hoengen Elio Becker Kauâ R.Maciel alivia O.P. Dong
Atelpert Stein Fernada C. Tanom Kleverton Ferreira Pamela Pastai
Camila B. Rosa Fernando Weinfurter Leonice F. Martins Sandra R.de Andrade
Camilia C. Kreis Gisele Diel Leticia M. S. Cordeiro Sandro M.Maiochi
Claudia Marinho Greice A. Eggert Luacas Tiechontcoski Silvana A. R. Vieira
Clediomar Streber Iara Blank LucasJ. Kohling Talita Manfrini
Cristiano H. Junior lida Alves Lucas M. Piechontcoski VanesSa C. da Silva

I ,

QgjguerGato
vira-lata

COMÉDIA

lati gosta de Marcelo, que
gosta de namorar muitas

garotas. Sincera, às vezes
em excesso, ela demonstra
todo o amor, mas só consegue
afastar Marcelo. Ao assistir
a uma palestra do jovem
professor e biólogo Conrado,
ela tem uma ideia: aplicar
as polêmicas teorias dele
no próprio relacionamento.
Conrado desenvolve um guia
técnico de sedução a partir
da teoria de Charles Darwin,
comparando o comportamento
dos jovens namorados com

o dos animais. A experiência
científica se complica quando o

envolvimento do professor com
a aluna deixa um cheiro de
romance no ar.

'Um gosto de amor' é o segundo
livro da trilogia 'As Irmãs Keyes',
grande sucesso na carreira
de Susan Mallery, autora de
romances comparada à Nora
Roberts pelo públlco e pela
crítica. Neste livro, os leitores
conhecem a história de Nicole
Keyes. Responsabilidade
deveria ser um dos seus

sobrenomes. Afinal, não é
todo mundo que se dispõe a

sacrificar a própria vida para
comandar a confeitaria da
família e educar a irmã caçula.
Mas Nicole cansou de colocar
as necessidades dos outros
antes das suas! Principalmente
agora que Hawk, um ex-jogador
�e futebol, entra na vida
derrubando todos os obstáculos
para chegar ao seu coração.
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TIRIMHAS WILL LEITE. www.willtirando.com.br

A SELVA LTDA.
PREóCISO EóNCHEóR

A MINHA GARRAFINHA!
MÓ SEDEó, MeU!

COMAM. O BÁRBARO
O grande guerreiro Corin sempre preparou o

filho Conan para ser um legítimo representante
dos Cimérios, mas o jovem acabou testemu
nhando a morte do pai, vítima do terrível Khalar

Zym, que usa o sobrenatural na busca incan
sável pelo poder absoluto e para ressuscitar a

esposa. Mas o tempo passou e enquanto ele

continua' impondo um reinado de terror, Conan
está pronto para vingar a sua gente e, principal
mente, a família. Só ele pode salvar as nações
de Hibória da maldade do exército de Khalar.

GUSTAVO SANCHEZ
A ÁGUA ACABOU
NA SUA vez!
vÁ T�OCA� o

GALÃO'

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Smurts - Dub (13h50 e 15h50)
• Professora sem classe - Leg (17h50, 19h40 e 21 h30)
• Cine Breithaupt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h20, 16h40,
19h e 21 h20)
• Cine Breithaupt 3
• O homem do futuro - Nac (14h30 e 16h40)
• Planeta dos macacos - Dub (18h50 e 21 h)

JOINVILLE
• Cine Garten 1
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Garten 2
• O homem do futuro - Nac (13h45, 16h15, 18h45 e

21h30)
• Cine Garten 3
• Planeta dos macacos - Leg (19h50 e 22h)
• Os Smurts - Dub (13h20, 15h30 e 17h40)
• Cine Garten 4
• Larry Crowne - o amor está de volta - Leg (14h30, 17h,
19h10 e 21h10)
• Cine Garten 5
• Cowboys e aliens - Dub (14h15, 16h45,
19h20 e 21 h50)
• Cine Garten 6 •

• Conan, o bárbaro - Leg (17h1 O, 19h40 e 22h10)
• Manda-chuva - Dub (13h10 e 15h10)
• Cine Mueller 1
• Cowboys e aliens - Leg (16h30, 19h e 21 h30)
• Cine Mueller 2
• Os Smurts - Dub (14h)
• Cine Mueller 3
• Conan, o bárbaro - Leg (13h45, 18h45 e 21 h15)
• Os Smurts - Dub (16h1 O)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1

.

• Conan, o bárbaro - Leg (17h, 19h30 e 22h)
• Manda-chuva - Dub ( 13h1 O e 15h1 O)
• Cine Neumarkt 2
• Cowboys e aliens - Leg (14h15, 16h45, 19h1 O e 21 h40)
• Cine Neumarkt 3
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h50)
• Cine Neumarkt 4
• Planeta dos macacos - Leg (19h45 e 22h1 O)
• Os Smurts - 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, 17h1 O,
19h20 e 21 h30)
• Cine Norte Shopping 1
• Conan, o bárbaro - Leg (14h, 16h30, 18h55 e 21 h30)

• Cine Norte Shopping 2
• Cowboys e aliens - Leg (13h50, 16h15, 18h40 e 21 h1 O)
• Cine Norte Shopping 3
• Manda-chuva - Dub (13h30, 15h30 e 17h35)
• Pearl Jam Twenty - Original (21 h)

• Cine Norte Shopping 4
• O homem do futuro - Nac (15h45, 18h, 20h15 e 22h30)
• Cine Norte Shopping 5
• Árvore da vida - Leg (15h)
• Larry Crowe - Leg (13h15, 17h50, 20h e 22h1 O)

• Cine Norte Shopping 6
• Planeta dos macacos - Dub (13h40, 15h55 e 18h10)
• Planeta dos macacos - Leg (20h30)

,

• Cine Norte Shopping 7
• Os Smurts - Dub (13h05 e 17h1 O)

-

• Deu a louca na chapeuzinho 2 -Dub (15h15)
• Glee - Dub (19h25)
• Lanterna Verde - Dub (21 h20)

Líviá Andrade reduz
o tamanho dos seios
Aatriz liviaAndrade se submeteu a uma

cirurgia de redução dos seios por causa de
um papel no remake da novela Carrossel, no
SBT. Ela irá interpretar a professora Helena
na adaptação brasileira do folhetim. É que
Gabriela Rivero, que viveu a personagem na

versão original, disse que livia tinha os peitos
muito grandes para dar vida à protagonista.

cusaç
Revoltada com as acusações deDaniBolina
de que algumas panicats são prostitutas,
Nicole Bahls resolveu soltar o verbo no Twitter.
Ela escreveu nomicroblog: "em resposta a
ser acusada de garota de programa: perto
de algumas panicats,me considero virgem.
Inveja...de quem usa aplique?Maquia as

estrias? Fazmacumba? Cheia de tatuagem?
Nem formada é? Inveja? Faça-me rir".

.

Atriz deixa clínica
de reabilitação
A atrizVera Fischer deixou a clínica de

reabilitação em que estava internada, no
Rio de Janeiro.Agora, ela já está recolhida na
própria casa.Vera passou quase doismeses
distante dos holofotes para tentar se livrar do
vício das drogas. Mas, essa não foi aprimeira
vez que ela enfrentaproblemas do tipo. Em
1997, ablumenauense se internou paraum
tratamento de outros doismeses.

Rodrigo Lombardi
ganha título de sexy
o atorRodrigo Lombardi foi considerado
o homemmais sexy do Brasil pela revista
Isto É. Mesmo com a lembrança ele não se

convenceu. "Não acho que eu seja um cara

sexy. Mas é bom saber que te dão esse título

porque o seu trabalho resultou numa coisa

interessante", disse. Esta é a segunda vez
que ele venceu a pesquisa promovida pela
publicação. A primeira ocorreu em 2009.

HORÓSCOPO

Ellen conlessa

que tem celulite
Em entrevista à Contigo, a atrizEllen
Rocche confessou que luta contra a celulite.
Além disso, também comentou não ser

nada prefeita. "Acordo amassada e tenho
que malhar para não ficar flácida", disse.
Além disso, ela ainda disse que a primeira
impressão que os homens têm dela é de ser
umamulher avassaladora. Segundo Ellen,
eles sentemmedo de se aproximar.

oD I bella
rece e co denação
o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
confirmou a condenação ao ator Dado
Dolabella por causa das agressões a
Luana Piovani e à camareira Esmê de

Souza, em 2008. Conforme o advogado
da atriz, a pena foi aplicada levando
em consideração a Lei Maria da Penha.
Dolabella deve recorrer ao Superior
Tribunal de Justiça.

:filI'á1 ÁRIES

•• Trabalho que envolva comunicação, viagem ou divulgação conta
com altíssimas vibrações. O astral favorece a vida conjugal ou
uma nova conquista. Não fuja das responsabilidades.

K'!'I TOURO

I!II O dia requer cautela com perda de dados, informações ou problemas
de comunicação no setor profissional. Já no romance, o astral será
de grande sintonia com a pessoa amada. Fortaleça a união.

II
GÊMEOS
Você terá a sensação de que não está recebendo o devido
valor no trabalho. Há boas chances de obter uma renda extra.

Intensifique os contatos. Cuidado com as finanças.

CÃNCER
Terá dificuldade para conviver com pessoa autoritária, seja em casa

ou no trabalho. O período da tarde será produtivo. A noite será ideal

para revelar a generosidade ao par. Tenha mais cautela.

LEÃO
Cuidado com perda de dados, informações ou documentos.
Seu dia será mais produtivo se trabalhar isoladamente. A noite

promete ser mais agitada. Faça uma surpresa ao seu amor.

VIRGEM
Trabalho que esteja ligado ao público ou que necessite da

colaboração de terceiros conta com ótimas vibrações. No campo
afetivo, o clima é de cumplicidade. Não misture amizade com

negócios.

LIBRA
O dia revela um conflito entre os anseios pessoais e a carreira.
Procure trabalhar sem chamar a atenção. O setor afetivo conta
com ótimas vibrações. É tempo de surpreender a pessoa amada.

_ ESCORPIÃO

III!I �erá importante não se deixar afetar pelo pessimismo dos outros.
A tarde, você saberá quem são seus aliados. No amor, a razão e a

emoção estarão em equilíbrio. Realize suas esperanças.

SAGITÁRIO
Tarefas que envolvam disciplina e organização serão altamente
favorecidas. Convém selecionar melhor as amizades. Na paixão,
há indícios de uma vitória. Não se sobrecarregue no trabalho.

CAPRICÓRNIO
Não convém ficar na dependência dos outros para atingir os
objetivos profissionais. Romance com pessoa de outra cidade

pode surpreender. Alie-se a quem tem interesses iguais aos

seus.

AQUÁRIO
Hoje, você sentirá uma necessidade de reflexão e recolhimento.
No campo afetivo, o desejo de compartilhar a vida amorosa vai
estar em evidência. Cuide da saúde.

PEIXES
, Os assuntos mal resolvidos podem transbordar se você não der a

atenção que merecem. No amor, a pessoa que sempre idealizou

pode estar ao seu lado. Abra-se a novas descobertas.
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BLUE RIDGE PARKWAY,
CAROLINA DO NORTE
O Blue Ridge foi o parque mais
visitado dos Estados Unidos no
ano passado. De uma beleza
estonteante, ele é um convite
ao bem-estar. Mas, neste ano, já
registrou cinco mortes.

GREATSMOKY
MOUNTAlNS NATIONAL

PARK, TENESSEE
Com belas cachoeiras, o Great
Smoky contabilizou novemilhões
de visitantes ao longo de 2010.
Neste ano, porém, os atrativos
tiraram a vida de três pessoas.

,

e

DENALI NATIONAL PARK, ALASCA
O DenaliNational Park é o parque com o pico de
montanhamais alto daAmérica do Norte. Somente
neste ano, foram registradas 27mortes no local.

FOTOS DIVULGAÇÃO

i

t..i
�l:
I�;{t

!JlKE MEAD NATIONAL CREATION AREA, ARIZONA
Localizada noArizona, essabarragem faz parte do LakeMeadNational
RecreationArea e está a 1,9milmetros acima do rio Colorado. No local,
foram contabilizadas oitomortes apenas nos primeiros oito meses de 2011.

YOSEMITE NATIONAL

PARK, CALIFÓRNIA
O ParqueYosemite, na
Califórnia, registrou 18

mortes não intencionais em
2011. É que as cachoeiras
do local se tomam

particularmente perigosas
quando os visitantes não
obedecem às barreiras de

segurança. Amaioria dos
falecimentos ocorre por
afogamento.

AWEG aperamaia de 40 projetos 'lJoitados â edUCtiy!lo, ao l%-porta, à cul1ura
e ri saúde, Três deles ligados ao P.A. de Compá e aos bOfifJitaJs São ari e

Jataguá Iniciativas que. nos &)ltirnoo 5 anos, destinaram cerca de RS fimilhões
â8 Eintídadf:!&, beoelh:.landú a comUllldadít

Alsfm, a WEa faz com que mais gente cre�ça com ela.

GRAND CANYON NATIONAL

PARK, ARIZONA
O Grand Canyon recebe cerca de 4,5
milhões de pessoas todos os anos. No
entanto, para se aventurar pelas áreas
mais perigosas do parque, 'é preciso
estarmuito preparado. Ao andar
pelo Grand Canyon, os visitantes são
alertados por avisos para que não
descer até o rio Colorado e voltar
no mesmo dia, uma vez quemuitos
já sofreram de exaustão e outras

complicações tentando fazer isso.

TURISMO

Lindos, mas tam
muito perigosos
T fisitar parques é um programa e tanto. Cheios de natureza deslumbrante,
Veles costumam agradar quem gosta da beleza de cachoeiras, cânions, trilhas
por dentro das matas e mirantes prontos a oferecer a vista detalhada de toda a

paisagem. Mas, existem alguns lugares nos quais essa aparente tranquilidade
ganha ares de perigo extremo. Nos Estados Unidos, são vários os parques nos
quais a emoção não vem apenas pela beleza e, sim, pela ameaça. Se você curte
uma aventura e está com uma viagem programada à Terra do Tio Sam, aproveite
essas dicas. Só não esqueça: tome todos os cuidados possíveis.

A gente cresce
com aWEG.

Siga .wa9_tnUseu para mais lníormaçlios.
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Se tem alguém que merece
crédito é o brasileiro ...
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O Goverrió Fetiera', esta lançando C' ":RESCER - Programa NCilCiol)al de . empreendedor p encorrtrar' a rn'elh1or formade' utilizàr o recurso. Mais do
Microcrédito. Uma linha de crédito sem burocracia, com os menores que crédito, o CRESCER é a oportunidade para 'óOcê abrir ou ampliar seu

juros do mercado (8% ao
- !�) e com orientação para ajudar o pequeno
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CRISTIANO f.umFUD
WATZKO.ESTUDANTE

DE DIREITO

Na última sexta-feira, dia 16
de setembro de 2011, quan

do peguei o jornal "O Correio do
Povo" do dia para minha leitura
diária, vendo e lendo as homena

gens para a Weg, pensei comigo
"eu também cresci com a Weg".
Quando eu ainda era um simples
projeto de gente, no ventre da mi
nha mãe, alguns meses antes de eu

.. . . .

nascer, meu pai lIllCIOU sua carreira

naWeg. Então eu nasci, e fui cres
cendo junto com aWeg, quando ti
nhameus 12 anos, ficavamuito feliz

quando meu pai me levava junto
para aWeg, no sábado de manhã,
para buscar documentos ou para
trabalhar e na minha alegria de

criança, o que eu gostava de fazer
era ficar mexendo e vendo os li
vros daprateleira da sala dele. Para
mim erammomentos especiais.

PONTO DE VISTA
"

Ps S

Hoje aWeg possui mais de 23
mil funcionários espalhados por
vários lugares do mundo, exem
plo de empresa que busca a cada
diamais crescer.

Algumas palavras que li no jor
nal da semana passada ficaram

gravadas naminha memória: I�OS
81 anos de idade, Werner Ricardo

Voigt ainda mantém expediente
naWeg. Não é difícil, por exemplo,
vê-lo percorrendo a fábrica, quase
que diariamente. Apaixonado por
fios, dínamos, geradores e bobi
nas, ele os têm no cotidiano desde
a infância". Seu Werner nos deixa
a lição de que devemos ser apai
xonados pelo que fazemos e com

isso teremos vontade de trabalhar
e principalmente orgulho do nos

so trabalho.
Lendo a entrevista do senhor

E

Eggon, faço questão de citar os

trechos abaixo:

"Qual o segredo para a Weg
ter crescido tanto em 50 anos?

- Eu poderia responder com
quatro palavras: determinação,
dedicação, disciplina e despren
dimento, que são forças de todos
os tempos dos vencedores.

- Nós ajudamos Iaraguã do
Sul a crescer e Iaraguá do Sul
atendeu as expectativas de ser

uma cidade ordeira, de gente de
caráter e trabalhadora. Sempre
precisamos de empreendedores,
haverá sempre oportunidades.
Logo, ousem, acreditem em si e
lutem pelos seus ideais".

Caros leitores, lembrem
se sempre dos 4 D's do senhor

Eggon (determinação, dedica

ção, disciplina e desprendimen-

to), pois, como ele mesmo disse,
são forças essenciais se quiserem
serem vencedores.

As palavras da senhora Liliam

Werninghaus nos mostram a im

portância que asmulheres tiveram
na vida desses três homens, eis as

palavras dela: "Foi tudo muito difí
cil para todos, inclusive para nós,
as mulheres. Era uma economia
danada, eles tinham muito tra

balho e ficávamos sozinhas. Mas,
tudo fez parte do sucesso".

Faço questão de terminar
este artigo com a bela música

que dois colaboradores fizeram
em homenagem para aWeg:

"Weg 50 anos de história" de

Ego & Gilmar
Uma história que caminha /

que conquista e realiza / A união
de três ideais / onde tudo co-

meçou / humildade, inteligên
cia / dedicação e competência .

/ exemplo que sempre marca /
cinco décadas de glórias / Weg
/ Parabéns pra você / 50 anos de
história / de conquistas e vitórias
/ que ultrapassa gerações / Para
béns pra você / que vem o mun

do conquistando / Todos juntos
transformando / energia em solu

ções / Eu faço parte dessa história
/ Eu reguei essa semente / Está

gravado namemória / De um gru
po de tanta gente / A gente cresce

com a Weg / Força que ninguém
segura / Três pilares sustentando
/ Essa grande estrutura.

Eggon dizia: "Homens você
não pode comprar, nem pedir
emprestado. Homens motivados
por uma ideia são à base do êxi
to". ParabénsWeg!

negócio, aumentar a renda. gerar empregos e melhorar de vida.

De pequeno em pequeno negocio,
,vamos construir um grande país.
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acordou após a endoscopia. Foi
para a UTI às 20h do dia seguinte
e morreu às 6h40 do dia 13, diag
nosticado com pancreatite agu
da fulminante.

O mesmo remédio foi doa
do três dias depois da morte de

Renato, a Eduvirges de Amorim
.

Carvalho, cujo marido, Osma
ri Carvalho, também sofre de

gota. Ao sentir uma dor no pé,
a agente comunitária, que tinha
48 anos, tomou uma cápsula de
Colchicina.

Eduvirges começou a passar
mal no mesmo dia, uma sexta-

.

feira. Em anotação em uma

agenda a qual ela escrevia todos
os dias, o marido encontrou o re

cado: "tomei o remédio do Rena
to e passeimal". Amulher faleceu
no dia seguinte, 26 de novembro.

Segundo Marilene, Eduvirges
não era hipocondríaca. "Tinha
uma saúde invejável. Caminha
va todos os dias", afirma. Por ser
mulher em idade fértil,' o corpo
dela passou por uma autópsia a

fim de ser descoberto o motivo
da morte. "Se ela não tivesse to

mado, o Osmari ia morrer e não
saberíamos a razão".

Medicamentomata duas pessoas,
Farmácia não teria
alvará e vendeu
remédio sem

receita, com dose
suficiente para
matar até seis

CORUPÁ
GUSTAVO CIDRAL

Duas pess?asmorreram em.Co
mpa apos tomarem um me

dicamento "manipulado de forma
errada", segundo o Ministério Pú
blico. A farmácia não teria alvará
sanitário para produzir o remédio,
que foi comprado sem receita mé
dica. O proprietário e a farmacêu
tica foram indiciados e podem pe
gar quatro anos de prisão.

O caso ocorreu há dez meses,
mas o inquérito de 250 páginas
ficou agora. Segundo o delegado
responsável pelo caso, Adriano

Spolaor, os indiciados responde
rão por homicídio culposo e inob
servância de regra técnica de pro
fissão, que. indica negligência por
parte dos profissionais, O remédio
deveria ter sido diluído 100 vezes.

Entenda o caso

Renato Wolf sofria há seis
anos de gota, uma doença

MARCELE GOUCHE
IiII�j

Marilene não desconfiava que remédio poderia ter causado amorte do pcIi

reumatológica que eleva os

níveis do ácido úrico no san

gue. O aposentado de 69 anos

tomava o remédio chamado
Colchicina. O medicamento

"

foi ingerido por três anos sem

prescrição médica. Segundo a

filha, Marilene Wolf, um ami-

go com a mesma enfermidade
havia indicado a droga. Mari
Iene afirmou que a farmácia

falsificava receitas do médico

que tratava o pai para poder
vender o produto.

O medicamento foi tomado

porWolf às 8h do dia 11 de no-

vembro de 2010. "Naquele dia
eles estava muito bem de saúde",
diz a filha. Os sintomas começa
ram a aparecer às 19h, quando
ele começou a vomitar sem pa
rar. A família achava que a causa

seria intoxicação alimentar. En
caminhado ao hospital,Wolf não

Parmácía fechada pela'VigilânciaSanitária
O frasco do remédio ficou instaurou um inquérito e indi

praticamente cheio, pois ape- ciou o proprietário e a farmacêu
nas duas cápsulas haviam sido tica que manipulou o produto por
usadas. A Vigilância Sanitária homicídio culposo e inobservân
enviou a droga para ser analisa- cia de regra técnica de profissão.
da em Florianópolis. O resultado O .Iocal não possuía autorização
constatou que a substância de- para comercializar a substância e

veria ter sido diluída 100 vezes a vendia sem receitamédica.

para poder ser ingerida. Havia Se condenados, eles podem
.

I

em cada cápsula elementos sufi- pegar. a pena de até quatro anos

cientes para matar seis pessoas. de prisão. A farmacêutica, que
A Vigilância fechou a farmácia trabalha agora em uma farmácia
dias após o caso. de Jaraguá do Sul, também pode-

O delegado Adriano Spolaor
'

rá perder o registro no CRF (Con-

selho Regional de Farmácia). De
acordo com o delegado, ambos,
em caso de condenação, serão

culpados apenas pela primeira
morte, já que não venderam o re

médio para Eduvirges. O faleci
mento da mulher é considerado
um acidente.

A única vontade de Marilena
é que os dois sejam presos. "Não

quero indenização em dinheiro,
só a justiça", declara. "Será que
eles não foram responsáveis por
outros casos?", indaga.
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FASTFOOD

RedeMcDonald's
chega a [araguá
Restaurante inicia
atendimento ao

público a partir das
lOh de segunda, no
Shopping Breithaupt

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

Arede de fastfoodMcDonald's

inaugura restaurante no se

gundo piso do Shopping Cen
ter Breithaupt neste domingo,
com apresentação para auto

ridades e imprensa, às 16h. O
McDonald's abre suas portas a

partir das 10h de segunda-feira,
no novo padrão de decoração
da rede em Santa Catarina, com
a nova plataforma de produção
"Made for you". Segundo a as

sessora de comunicação Adria
na Laffin, o novo layout foi
concebido para oferecer mais
conforto à clientela.

A confirmação da instalação
da loja franqueada aconteceu

em junho deste ano, após 11
anos das primeiras negociações.
O restaurante de Jaraguá do Sul,
que soma 150 metros quadrados,
terá balcão exclusivo para sobre
mesas geladas e água. A estrutu

ra total do empreendimento é de
230 metros quadrados.

Na tarde de ontem, operá
rios finalizavam os preparativos
para a conclusão do piso do res

taurante. A obra é assinada pela
Lima & Lima Arquitetos e execu

tada pela Hexagonal Engenharia
e Construções.

Das 60 vagas previstas, 40 já
foram preenchidas. Os funcio
nários receberam treinamento
'lo longo deste mês em um res

taurante. da rede em Blumenau.

Segundo a gerente operacional
do restaurante, além dos postos

.

de trabalho para atendentes,
estão abertas vagas para ge
rente trainee, nas áreas de ad

ministração, comércio exterior,
nutrição ou economia.

Os clientes contarão com o

cardápio completo da rede, que
inclui saladas, maçã, água de coco,
McFruit nos sabores maracujá,
pêssego, laranja e uva, sanduíches,
Mcxuggets . e demais opções. O

cardápio completo está disponível
no www.mcdonalds.com.br.

EDUARDO MONTECINO

\
-

Área que vai abrigar o restamante já
está quase pronta para a inauguração

As cinco primeiras pessoas que trouxerem seu

jornal do dia 9/9 ganharão um brinde do OCP ..

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
JARAGUÁ DO SUL - SC
AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 143/2011
• TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 22/9/2011 das 8h às 11 h30 e das
13h às 16h
• DATA DA ABERTURA: 10/10/2011 14 horas

,

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE,
na Rua Erwino Menegotti, na 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.
corn.br, Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone
047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente.
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CRCSC CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

:;.·�.',),"'IIf.�;,( Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 I Centro I Florlanópolis/SC ICEP 88015-710
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EDITAL DE'CIENTIFICAÇÃO
o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA, no uso de suas

atribuições legais, cientifica LAURO STOINSKI, Técnico em Contabilidade, CRCSC·
003669/0, da abertura, em seu desfavor, do processo CRCSC nO 2011.000242 com

fundamento no artigo alínea "e" do art. 27 do DL 9295/46, ele a Súmula 02 do CFC, com art.
3°, incisos X e XII do CEPG e com art. 24 incisos I, VI e IX da Res. CFC 960103. Fica, ainda, a
parte cientificada que dispões do prazo de 15 (quinze) dias para, se quiser, apresentar
defesa, sob pena de revelia.

Jaraguá do Sul, 22 de Setembro de 2011
Presidente do CRCSC

Greve dos Correios continua

por tempo indeterminado
Até a tarde de ontem, passados

sete dias do início da greve nacional,
28 dos 53 carteiros de Jaraguá do Sul
se mantinham de braços cruzados,
acampados em frente à Central de

Distribuição, na ruaDomingos San
san. Segundo o dirigente sindical

representante na região do Sindica
to dos Trabalhadores dos Correios
de Santa Catarina, Ricardo deVieira
e Silva, esse número corresponde a

70% do efetivo operacional, que in
clui carteiros e atendentes. Quando
o movimento começou, teve a ade
são de 14 funcionários. A preocu
pação nacional é com a aprovação
da MP-532, que vai transformar os
Correios em sociedade anônima.
Abaixo-assinado busca urn milhão
de assinaturas para derrubar a MP.
Não existe por enquanto perspecti
va de fim domovimento.

"Aqui em Jaraguá do Sul, a greve
não é tanto por salários, mas por in
fraestrutura. Temos quatro banhei
ros para 70 funcionários, e urn dos
banheiros é para mulheres", ressal
ta. "Queremos condições dignas de
trabalho", complementa. "Precisarí
amos de uns 15 funcionários amais,
porque cada carteiro trabalha por
quatro", assegura.

Com o movimento, a Central
de Distribuição de Iaraguá do Sul,
que abre das 7 às 16h, com atendi
mento ao público a partir das 9h,
passou a atender das 13 às 17h. A
outra agência dos Correios está lo
calizada na rua Padre Francken, ao
lado do terminal urbano.

O sindicalista estima que as regi
ões do Meio-Oeste, Oeste e Sul do
Estado estão com 100% de adesão
entre os trabalhadores operacio
nais. Ainda segundo ele, a outra

forma da população efetuar pa
gamentos de faturas é junto às
lotéricas ou agências bancárias,
mediante o número de telefone do
usuário ou do contrato de serviço
cobrado, antes do vencimento.

Já o dirigente do Conselho Fis-

cal do Sindicato dos Funcionários
dos Correios de Santa Catarina,
Gilberto Alves, afirma que até on

tem a adesão era de 70% no Esta
do. "Temos cerca de 4.500 funcio
nários em Santa Catarina", declara.
Destes, em torno de dois mil são
carteiros e atendentes.São 110mil
funcionários no Brasil, "e pela pri
meira vez, todos os Estados aderi
ram ao movimento grevista".

"Nossa preocupação, agora, é
com a aprovação da MP-532, em
que o Senado aprovou e a presi
dente Dilma (Roussef) sancionou
a transformação dos Correios em

sociedade anônima. É urna porta
aberta para a privatização", declara.
"Está correndo urn abaixo-assinado
para conseguirmos urn milhão de
assinaturas e entrarmos com urna

Adin (Ação Direta de Inconstitucio

nalidade) ", reforça Gilberto Alves.

DIFERENÇA
Diretoria Regional aponta
40% de adesão de carteiros
O presidente dos Correios,Wagner Pinheiro de Oliveira, afirma que
"não há carga parada ou retida, mas sim carga que segue com atraso".

Em coletiva à imprensa catarinense concedida namanhã de ontem, a

informação é de que a carga entregue corresponde a cerca de 65% do
total referente aos dias úteis de Pjfalisação, e que aproximadamente
35% do total deixou de ser entregue no prazo previsto. Pinheiro
conclamou os grevistas a voltarem às atividades e àmesa de

negociação. Dados da empresa apontam que o efetivo total em Santa
Catarina é de 3.915 funcionários. Anunciou também que o efetivo em

g�eve é de 817 funcionários, o que corresponderia a 20,84%. Ainda
segundoWagner Pinheiro de Oliveira, em nível nacional, o índice de
adesão teria caído 10% desde o início da paralisação. No primeiro dia
lias paralisados chegaram a 30% dia efetivo".
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DIVISÃO ESPECIAL

Decisão da vaga é adiada
Com o empate em

[oínville, [uventus
não pode perder
na última rodada,
contra o Guarani,
em Palhoça

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

ALEXANDRE PERGER

os outros resultados da ro

dada até ajudaram, mas o

Iuventus ficou apenas no O a O
com o Caxias na noite de ontem
em Joinville e não conseguiu
garantir a classificação para
a semifinal do turno do Cam

peonato Catarinense da Divi
são Especial. Com o empate, o

Moleque Travesso chega aos 16

pontos e permanece na 3a colo

cação. Agora precisa de precisa
de um empate ou uma vitória

simples na última rodada con

tra o Guarani para garantir uma
vaga entre os quatro. O jogo
acontece no próximo domingo,

em Palhoça.
O primeiro tempo começou

equilibrado, sem muitas chan
ces para as duas equipes, mas
logo o Juventus tomou conta da

partida e começou a pressionar
com boas jogadas pelos dois la
dos do campo. O Caxias reagia
apenas em lances de bola para
da, geralmente com o atacan

te Lourival, mas sem oferecer
muito perigo:

Na segunda etapa, o panora
ma foi o mesmo, com o Iuven
tus criando e chegando bem
ao ataque, mas sem conseguir
finalizar em gol. O Caxias se

defendia e tentava o gol no con

tra-ataque. O Moleque Travesso
continuou pressionando o time
de Joinville, mas sem concluir.

Os gols perdidos e as falhas
nas finalizações foram as prin
cipais queixas do treinador Nino
ao final da partida. "Tivemos
muitas chances e não consegui
mos marcar, faltou calma para
fazer o gol. "Agora dependemos
do último jogo, mas nosso time
tem condições de vencer", co

menta o treinador.

CARLOS JUNIOR/ND

Moleque Travesso lutou aié o 6naI,
mas não conseguiu vencer o Caxias

• Gastronomia germânica
• Vila gastronômica
• Competições de tiro
• Competições entre Sociedades
• Atrações culturais
• Bandas típicas

ESTADUAL

Jaraguá perde
em Chapecó
Jogando fora de casa pela
Estadual da Divisão de Acesso,
o Sport Club Iaraguá não
conseguiu repetir a mesma
atuação da estreia, quando
goleou o Maga. O Leão do Vale
foi derrotado por 1 a O pelo
Oeste, naArena Condá, em
Chapecó. O único gol da partida
foimarcado por Roger, aos 5
minutos do primeiro tempo.
Agora, a equipe jaraguaense
está na segunda colocação
na tabela. O treinador Eira
reconheceu que a equipe não

apresentou um bom futebol
e criou poucas chances para
conseguir empatar o jogo.
"Nosso ataque não foi bem,
o Oeste fez um bom jogo. O
time deles está de parabéns, .

tem uma boa marcação", diz o
técnico. Para ele, a partida valeu
para conhecer o padrão de jogo
dos adversários do Iaraguá no
restante do campeonato: "agora
vamos enfrentar uma equipe do
mesmo nível, também teremos

dificuldade, mas jogaremos em
casa". O próximo compromisso
do Leão está marcado para
sábado, 24, às 15h30, em casa

contra o Biguaçu.

• Café Colonial
• Banda alemã
• Desfile das sociedades
• Feira de Artesanato
• Parque de Diversões e muita

alegria esperam por você.
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São Paulo dorme na liderança
Clássico paulista termina no zero e

Vasco poderá abrir três pontos de frente
AGÊNCIA FOLHAPRESS

São Paulo e Corinthians empa
taram por O a O, no Morumbi.

O resultado põe o time tricolor na

liderança provisória da competi
ção. O time do Morumbi soma 45

pontos, mesma pontuação doVas
co, que joga hoje com o Atlético
Go. Com força máxima, mas ain
da sem Luis Fabiano, o São Paulo
iniciou o clássico no Morumbi
marcando o Corinthians no cam

po de ataque. A equipe encurralou
o time alvinegro atrás da linha de
meio de campo e foi melhor du
rante toda a primeira etapa.

Com um gol de Ronaldinho, o
Flamengo empatou com o Atléti
co-MG por 1 a I, na Arena do Ja
caré, em Sete Lagoas. Foi o déci
mo jogo sem vitóriarubro-negra
na competição. O outro empate
ficou por conta de Internacional
e Figueirense, que ficaram no 1 a

1 em Florianópolis.
Mesmo sem apresentar um

bom futebol, o Santos venceu hoje
oAmérica-MGpor2 a I, em Uber
lândia. Os gols do Santos foram
marcados por Borges,o 180 do ar

tilheiro do Brasileiro, e Edu Drace
na. Kempes descontou para os an
fitriões. Com a quarta consecutiva,
o Santos dorme na nona posição.

Com dois gols de Fred, Flumi
nense vence Avaí por 3 a 1 no En

genhão e se mantém vivo na briga
por uma vaga na libertadores. Já o

time catarinense continua na zona

do rebaixamento e vê a série B cada
vezmais perto. Os outros gols foram
marcados porWillian eMauricinho.

O Cruzeiro pressionou o Coriti
ba na etapa final, mas perdeu hoje
por 2 a I, no estádio Couto Pereira.
Os gols do Coxa foram anotados

porMarcosAurélio e Bill.
O Bahia reclamou de um pê

nalti não marcado pelo juiz Pablo
dos Santos Alves, mas venceu

hoje o Atlético-PR por 1 a O, em
Salvador. O único gol da partida
foi marcado por Junior, aos 30 do
segundo tempo.

RUBENS CHIRI/SÃOPAULOFC.NET

Time doMonunbi ainda saiu beneficiado pelo empate contra o Corinthians

Brasil caimais uma posição no ranking da Fifa
Um mês depois de ter perdi

do a liderança do ranking da Fifa

para a Holanda, a Espanha voltou
à ponta na lista divulgada ontem,
enquanto o Brasil caiu mais uma

posição, ficando em sétimo lugar.
A atual campeã do mundo tem

agora '1.605 pontos, deixando a

Holanda na vice-liderança, com

1.571 pontos. A Alemanha' segue
em terceiro, com 1.290.

Além da nova perda doBrasil,
que na última relação já tinha ca

ído de quarto para sexto lugar, o
novo ranking traz como surpre
sa a queda da Argentina para a

décima colocação. A Inglaterra
também piorou, saindo do quar
to para o oitavo posto.

Por outro lado, o Uruguai,
campeão da última Copa Améri
ca, chegou à quarta posição, sua
melhor colocação na história. A
maior escalada entre as dez pri
meiras seleções foi protagoniza
da por Portugal, que saiu do oi
tavo posto para o quinto.

A próxima competição oficial
em que o Brasil terá a oportunidade
de conquistar pontos e voltar a su

bir posições no ranking será a Copa
das Confederações de 2013, evento

.

que antecede aCopa do Mundo.

RAFAEL RIBEIRO/CBF

Seleção Brasileira ainda não engrenou comMano

INTEGRAÇÃO
Bom Jesus vence os JESP�
o Bom Jesus Divina Providência é o novo campeão dos Jogos
Escolares da Semana da Pátria. Na classificação geral, o colégio
chegou a 147 pontos, quebrando a hegemonia de sete anos do
Colégio Evangélico Iaraguá, que garantiu o vice-campeonato
�om 119 pontos. A escolamunicipalAnaTõwe Nagel ficou com
r terceiro lugar, com 66 pontos, e a quarta colocação foi da escola
municipal Renato Pradi, que acumulou 63 pontos. Por oito dias,
a competição envolveu 33 unidades escolares e cerca de 1.600
alunos que disputaram as modalidades de atletismo, basquetebol,
handebol, futsal, voleibol, tênis de mesa, natação e xadrez.

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO

6° Flamengo
7" Internacional

8° Coritiba
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9° Santos

10° Palmeiras

11° Atlético-GO
12° Figueirense
13° Grêmio

14° Bahia

15° Cruzeiro

16° Ceará

.. 17" Atlético-MG

.. 18° Atlético-PR

.. 19° Avaí

.. 20° América

258 RODADA - 22/9
20h30 - Palmeiras x Ceará
20h30 - Vasco x Atlético-GO
20h30 - Grémio x Botafogo

268 RODADA - 24/9
18h - Atlético-PR x Fluminense
18h - Santos x Rgueirense
18h - Flamengo x América-MG

.

26" RODADA - 25/9
16h - Corinthians x Bahia
16h - Botafogo x São Paulo
16h -Internacional x Atlético-MG
16h - Cruzeiro x Vasco
16h - Avaí x Grêmio
18h - Atlético-GO x Palmeiras
18h - Ceará x Coritiba

Glafosifici3dos Libertadores
Classificados Copa Sul-Americana

.. Rebaixados para Série B

FUTSAL

Sub-15lirme no Estadual
Jogando fora de casa, em Forquilhinha, osmeninos do futsal
sub 15 do CEJ/Mort/ColorQuímicalGráficaRégis/MegaCred/
PME conquistarammais nove pontos no returno da terceira fase
do Campeonato Estadual de Fut�. Nesta segunda-feira, os
comandados do técnico Luís Claudio Dalprá venceram o time
de Forquilhinha por 4 a 3. Já na terça-feira foi avez de golear o
Apama de Blumenau por 4 a O e conquistar avitória sobre oAdesc de
Schroeder, por 3 a 1. A equipe de Jaraguá ocupa a segunda colocação
da chave S, com 15 pontos. A liderança é do time de Forquilhinha
(com 15 pontos e na frente pelo critério de desempate).
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Ladrão bate carro furtado
Motorista perdeu
controle da direção
e acabou sendo

preso em flagrante

JARAGUÁ DO SUL
•••••••••••••••• J ••••••••••••••••••••••••••••

CAROLINA CARRADORE

Uma perseguição da Polícia
Militar resultou em acidente

de trânsito e na prisão de dois ho
mens, na madrugada de ontem.

Após furtar de uma revenda um

Vectra branco, o suspeito chocou
o veículo contra um salão de be
leza. Seu comparsa, que tentava

fugir com o CrossFox, jogou o

carro em uma grata, às margens
da rodovia que dá acesso a Mas
saranduba.

Segundo informações da PM, a
ocorrência iniciou após denúncia
feita por volta das 3h25, que apon
tava furto de dois veículos da Re

venda Jamil, localizada no bairro
Barra do Rio do Cerro.

A guarnição avistou um dos ve
ículos próximo do posto Behling,
seguindo sentido Ilha da Figueira.
A viatura seguiu o Vectra branco

quando, ao passar pela rotató
ria que dá acesso à ponte Marly
Freihslre Baumer, o motorista per
deu o controle e chocou o veículo
contra um salão de beleza. O sus

peito foi preso em flagrante e saiu
ileso do acidente.

Enquanto isso, o outro veícu-

CRISTIANO REINERT

Veículo ficou parcialmente destruído aobaterdurante perseguição daPolícia

lo foi avistado por uma segunda
viatura quando passava em frente
à Weg, na ruaWaldemar Grubba.
Ao perceber a presença da Polícia,

o condutor seguiu em direção a

Guaramirim, pela BR-280. Em alta

velocidade, o veículo não conse

guiu contornar a rotatória que dá

acesso aMassaranduba, caindo na
grata ao lado da rodovia. O suspei
to ainda tentou fugir a pé, mas foi
rendido pelos militares.

Adolescente teme represália e é retirado de casa
O menino de 15 anos que de

nunciou quatro policiais militares

por tortura recebeu abrigo fora de
casa. A medida foi tomada com o

apoio da Casa de Apoio ao Ado
lescente (Caad) após pedido feito

pelo próprio adolescente que teme

represália por parte dos policiais
acusados. O garoto afirma que na

noite de segunda-feira, policiais o

algemaram, agrediram e realizaram

prática de tortura, sufocando-o com
um saco plástico, após terem lhe
confundido comum ladrão.

Ontem, a coordenadora do
<, Centro de Desenvolvimento Hu

mano (CDH), a advogada Sônia
Tió Sudbrack, encaminhou o caso

ao promotor da Vara Criminal,
Márcio Cota. Ele requisitou à Po

lícia Civil a abertura de inquérito
policial para apurar a denúncia.

Para a advogada, a arbitrarie
dade em relação à conduta dos po- ,

liciais citados, inicia logo quando
abordam o garoto. "A PM não tem

poder para interrogar ninguém:
Investigação é função da Polícia
Civil. Se eles suspeitavam que' o
menor tinha participação em fur

to, teriam que ter levado para a de

legacia e mais nada" explica.
O menino afirmou que foi co-

locado à força dentro da viatura e

levado para um lugar escuro, no
meio do mato. No local, segundo
ele, foi torturado com um saco

plástico na cabeça, recebeu so

cos na face e pontapés e ainda foi

obrigado a urinar para limpar o

sangue da boca. Ele alega também
que policiais ameaçaram jogá-lo
no rio algemado, caso não confes
sasse o crime (que não cometeu).

Caso semelhante loi
registrado em 2009

PARA Rf.�LEMBRAR
Na época, um IMP foi aberto para apurar o
caso. Dois jovens, de 20 e 17 anos, teriam
sido agredidos por policiais durante a

madrugada, próximo ao Motel C Q Sabe, no
bairro Nereu Ramos. Uma viatura que estava
na rua passou a perseguir o veículo onde
estavam os jovens e duas moças. Segundo
eles, outros três veículos da corporação
fizeram o mesmo. Ao parar o carro perto do

motel, foram espancados pelos policiais.
Em fevereiro do ano passado, o vereador
Gilberto Iunckes denunciou policiais
militares por agressão. Segundo ele, ao
ser abordado por uma viatura, militares
o acertaram com o cassetete na cabeça, o
algemaram e desferiram um soco. O IPM

concluiu que houve indício de lesão corporal,
mas que os policiais agiram no estrito

cumprimento do dever legal.

A advogada lembra também da denuncia
feita pelo CDH em abril de 2009, quando
dois jovens foram supostamente
agredidos por pelo menos 21 militares.
"Até hoje, nem o Centro, nem a família
das vítimas e nemmesmo a Promotoria
recebeu alguma resposta do resultado da

investigação militar", diz.

JrEI.lt$i'lJI)!:S

.

Polícia prende
estelionatário
Délcio Luís Moreira,
responsável pela empresa
Diário Contabilidade, foi
detido na tarde de terça
feira em cumprimento
a mandado de prisão. O
homem, residente no bairro
Iaraguá Esquerdo, e que se

intitula contador, é acusado
de estelionato, tráfico de

drogas, associação para
o tráfico e formação de

quadrilha.
Délcio é suspeito de fazer

parte do esquema de

Djalma Pedro Machado,
39 anos, presoemjúllio
deste ano em operação
comandada pelo delegado
Weydson da Silva. Segundo
a autoridade policial, o
suposto contador auxiliava
Djalma no financiamento

, fraudulento de veículos.
Ele também é investigado
por participação no tráfico
de drogas. Com a ajuda
de Délcio e do comparsa,
Edemar Pedro Quintino -

preso na semana passada-,
Djalma financiou dois
veículos, utilizando
documentos falsos, em
concessionárias de Iaraguá
do Sul. Foi preso quando
tentava adquirir um terceiro
carro, em Ioínville, A
polícia desconfia que os

veículos eram usados para
transporte de drogas.
Após a prisão de Délcio, a
Polícia descobriu também

que ele se apresentava
como contador, mas não
ppssuí diploma de'curso
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www.vw.com.brPromoçãoválidaaté2410912011paraveículoscompinturasólida.Freteincluso.NovoGoI1.0TotaIFlex.4portas.anomod.11/12. COMPLETO, com desconto promocional
de R$ 3.000,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11/12, COMPLETO, com desconto promocional de R$ 2.800,00. Promoções validas 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 defeítos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o

cumprimento do plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800770 1926. Acesso às pessoas
com deficiência auditiva ou de fala: 0800 7701935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Veículos em conformidade com o Proconve.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

NÚCLEO DAS
CONCESSIONÁRIAS

DEvelcULOS
ACljS-APEVI

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

uer n O perder uns quilinhos?
A Ekilíbrio traz novidades pra quem quer perder e manter o peso.
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, rnetabolize melhora o

funcionamento do instestino, a qualidade do sono e a

disposição física.
Benefícios da Metabolize:
- Redução do "eteíto sanfona".
- Normalização e diminuição dos níveis de glicose,

- colesterol e triglicérides.
- Redução do acúmulo de gordura subcutânea e

circunferência abdominal.
- Melhora do funcionamento intestinal.

��\R� DE JARAGUA 00
�\o sú<
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas· Fitoterápícos

CÁPSULA ÓLEO DE COCO

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

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

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

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