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Os pais
EDUARDO MONTECINO precisam estar

���..�..����....�......�..�..�� sempre de olho
aberto.

LUIZ
CARLOS
PRATES
Página 3

Repasse é integral,mas os
serviços ainda são parciais
Hospital deGuaramirim completa doismeses sob a administração da São Camilo. Entidade
recebe daPrefeitura R$ 550mil pormês para cumprir um plano de atendimento. 'Repasse
está sendo integral, apesar de o centro cirúrgico continuar desativado. Páginas 4 e 5

••

COMIDA BOA NA SCHUTZEN

NA MESA Osvaldo BelUlert, 55 anos, será o responsável pelo restaurante da 23a edição da Schützenfest. Festa inicia
nesta quinta-feira e terá a gastronoDÜa como um dos grandes destaques. São 14 pontos de venda que vão oferecer desde

salgados tradicionais e frutas achocolatadas até os famosos pratos típicos de origem alemã para atrair a clientela. ágina 2

-

TAOI OCERTE

MaisUOl caixa
eletrônico é
arrombado

levaram leitores de cartão de
uma agência do Bradesco, _

emMassaranduba. Polícia

suspeita de quadrilha
especializada em clonagem.
Página 23

Diretoria fará

alterações no
projeto do [uve
DIRIGENTES SE REÚNEM
amanhã no JoãoMarcatto
para decidir quaismudanças
serão feitas naestrutura e no
elenco tricolor. Página 21
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Lourival Karsten

Dólar a galope
Continua o clima de
instabilidade do cambio, afetado
pela instabilidade da bolsa de
valores e os problemas externos.
Neste cenário, os produtos
importados ficam mais caros e

os produtos exportados rendem
mais em dólar. Claro que, em
ambos os casos, isto resulta em
mais inflação para o consumidor
brasileiro. Neste caso, no entanto,
o Banco Central só não intervém

Pequenas emédias' empresas
A revista Exame publicou a listagem anual das pequenas
e médias empresas que mais crescem no país e entre

estas 250 figuram 12 empresas de Santa Catarina,
incluindo a líder - Ekotex de Pomerode - que cresceu

1.145,5% nos últimos três anos. Trata-se de uma

oportunidade de destaque que tem sido muito pouco
utilizada por empresários da região onde não faltam
empresas de pequeno e médio porte com crescimento
bem acelerado. Afinal, dá para conseguir um lugar na
lista com um crescimento médio em torno de 15% a 20%
ao ano nos últimos três anos. A lista inclui Queiroz Mello
no sexto posto, Microvix em 28°, Cianet Networking
em 45°, Vitsolo em 57°, Selbetti em 69°, Copa & Cia em

97°, Domínio Sistemas em 100°, Grupo Kylyem 152°,
Dudalina em 191°, Farbem em 205° e Altenburg em 244°.

Hyosung
Araquarí ainda é considerada a

cidade demenor IDH naregião norte,
mas isto deve mudar muito em breve.
A nova planta desta empresa sul
coreana que produz o elastano da
marca Creora é um dos trunfos para
esta nova realidade. Esta fábrica -

que já iniciou sua prodilção - custou
cerca de 100 milhões de dólares e tem

capacídade de produção, dê)omil
.

.
':

toneladas anúais, A nova unidade, de
quebra, tornou aHy;óstlug ama16t

. I

produtoramundial de elflstanb�!
.

SDR Um número
ASecretaria de Desenvolvimento

Regional da região de Iaraguã do Sul
comemora o resultado da avaliação
que a coloca como a de melhor

desempenho em 2010 entre todas
as 36 unidades no Estado. Nos dois
anos anteriores, tinha ficado em
segundo lugar, atrás de Joinville.

Segundo fontes chinesas, a
importação de minério de ferro

pelo país asiático deve chegar a
1 bilhão de toneladas em 2015,
ou s�ja, um crescimento de 60%
sobre o volume comprado no
ano passado. As mineradoras
brasileiras agradecem.

e"s'el'III';',lràI�egaffi E!IJII f:zltCI
Se atualmente já são 200 milhões os dl�selnpregados
nos países ruais ricos, tente-se que a eles venham
a se SOlDar mais 40 milhões, Este é o tenta que

'

está na pauta de preocupações do G20 que busca
alternativas para lllanter a �2;conornia mundial em
fundonmnento. Claro que desempregados senlpre
houve em todos os países pobres, mas agora o

problema bate 'i:! porta dos ricos.

PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Imobiliária Vivenda Ltda, CNPJ 06.188.878/0001-
89, torna público que requereu junto à Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente(Fujama), a

Licença Ambiental de Operação(L.A.O.), para
a atividade do Loteamento Residencial Alfredo

Horongoso, localizado na Rua 502-Bertha

Weege, Bairro Jaraguá 99, no- município de

Jaraguá do Sul- SC.

Ikarsten@netuno.com.br

se não quiser, pois, está sentado
em cima de uma montanha
de dólares que poderá usar

a qualquermomento para
derrubar as cotações e, de quebra,
realizar algum lucro.

Perspeçtiva
da economia
o indicador de Perspectiva
Econômica levantado pela
Serasa Experian mostra uma
estabilidade em relação a

julho deste ano o que mostra

que até o momento o Brasil
está suportando bem a crise
mundial. Temos muitas
variáveis que estão influindo
neste comportamento e

algumas ainda vão produzir
seus efeitos.

r�r

� isn»R1,11. !J; �
W �

� LOTERIA FEDERAL �� EXTRAÇÃO N° 04593 .�

I l° 04.987 600.000,00 I
"O,

2° 16.777 12.000,00 IW
lJ1

� 3° 16.427 9.000,00 �
4° 73.064 7.410,00 ;qJ!

,� 5° 11.021 6.000,00

II
QUINA I

SORTEIO N° 2711
mi
h'

45 - 52 - 57 - 68 - 70 I

MEGASENA �
SORTEIO N° 1324 Ir,

II. í�
I 18 - 29 - 31 - 44 - 51 - 57 !

!�

mi Ii LOTOMANIA
SORTEIO N° �

03 - 05 - 11 - 20 - 29
I
I

37 - 39 - 42 - 44 - 50 �
52 - 57 - 65 - 70 - 82 �83 - 85 - 92 - 97 - 98

I
N
D
I
C
.A
D
o
R
E
S

SELIC 12% I.SETEMBRO.20 11

TR 0,160% 3.0UTUBRO.2011

CUB 1.126,42 OUTUBRO.2011

BOVESPA l-2,93% 3.0UTUBRO.2011

POUPAN�A 0,5663 3.0UTUBRO.2011

CÁMBIO COMPRA VENDA VAR.
I·, ii

DOLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8905 1.8920 '1111' 0,56%
DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,7900 1,9300 1/111 0,52%
EURO (EM R$) 2.49ZG 2,4953 cIP- -0,84%
LIBRA (EM R$) 2,9195 2,9226:J -0,24%

DlVULGAÇÃO

Os pnlxh:nos dias serão de intensa busca por
presentes para as crianças e 'Os brinquedos estào
selupre no topo da lista. Considerando que a

J. 1
.. "";#} ••

a1JJSo. uta lnalona e nnporta(lh_::} e, portanto, SUl/CIto ao
efeito do dólar, a Fecornércio de São Paulo acredita

que IÔS preços não sofreralu reajuste. Porénl, vale a

pena cOlnpararmuito, pois certanlente uesn todos
vão seguir esta linha de ação. Isto tarnbéut vale
para diversos outros artigos Importados como, por
exenIplo, os eletroeletrônicos.

MOSTRA IMÓVEIS
Comemora hoje cinco anos de atividades
no mercado regional a Nostra Imóveis.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

_ Graças a Deus que com as minhas
filhas é diferente! É o que todos os

pais dizem de suas filhas, que elas são di

ferentes, que foram educadas, que sabem
se cuidar... Coitados dos pais.

Em alguns casos é verdade, só em al

guns, as filhas são boas meninas. E o que
quero dizer por boas meninas?

Quero dizer que foram garotas educa
das desde cedo para se fazerem respeitar,
para não ceder seus corpos com a facili
dade generalizada de hoje. Eu disse, ge-
neralizada.

.

Acabei de ouvir um médico falando no
rádio e nos fazendo saber que a média de

idade da iniciação sexual das meninas bra
sileiras é de 15 anos. Aos 15 anos, na grande
média, a garota se desnuda para um boba

lhão, faz sexo e sofre das consequências.
E o tétrico é que dessas garotas que se

iniciam sexualmente aos 15 anos, classes
sociais altas, 20% delas engravidam na

primeira relação sexual. É despudor que
vira caso de saúde pública.

E o que faz a garota grávida, aceita o

filho ou faz aborto? De um modo ou de

outro, haverá sequelas físicas e psicológi
cas. Uma mulher de 15 pode engravidar,
sim, mas não tem ainda condições psí
quicas, emocionais para ser mãe. Com

15 anos a garota está ainda na idade de
brincar de cirandinha.

Aceitando, todavia, a gravidez preco
ce, quem vai cuidar da criança? A avó?
Avós não têm obrigação e nem devem
cuidar de filhos alheios e bastardos, ex
temporâneos. - Ah, tu és muito cruel,
Prates! Sim, e a falta de vergonha da gu
ria, ninguém diz nada sobre isso? Como é

que, tão "inocente", soube fazer um filho?
E essa história de que com minhas fi

lhas fico tranquilo é ilusão de pai que não
quer ver à verdade. Filhos, à noite, com
esses bandos de vadios que andam por
aí, bah, só Deus para salvar... ,

ELAS
É triste saber que bem pou

cas garotas têm personalidade
para exigir a camisinha dos
seus parceiros de sexo. E como

os patetas não gostam da cami
sinha, elas, para não perdê-los,
têm medo de dizer não. Depois
não se queixem.

CELULAR
Celular em sala de aula tem que ser banido como

se fosse uma arma. Dia destes, em São Paulo, um guri
de 13 anos mandou a professora para o hospital ao
dar-lhe um pontapé. A professora pedira várias vezes

que o (animal" desligasse o celular, que já havia tocado
várias vezes durante a aula. Na minha escola eu tenho
uma "salinha" especial para esse tipo de aluno, curo a

todos em menos de dois minutos.

BONÉS
É ordem ou é desordem. Em

sala de aula deve ser também

rigorosamente proibido o uso

de bonés. Não há sol e não cho
ve em sala de aula, tira o boné,
abusado! Tira ou rua! Quem ti
nha que dizer isso era o pateta
do pai...

DO LEITOR

Qque dizer sobre o Dia Mundial
SemCarro? Emminha humilde

análise, posso chegar à conclusão
de que o projeto tem uma excelente

iniciativa, o fim almejado pelo pro
jeto é de uma grandiosa magnitude,
pois busca mostrar à população
que o transporte alternativo é mais
viável e, ao mesmo tempo, saudá
vel. Porém, diante das condições
que nos encontramos hoje, é pra
ticamente impossível ter êxito em

uma admirável campanha como

essa. Não temos ciclovias adequa
das para atender aos ciclistas, não
temos calçadas em perfeitas con

dições para atender aos pedestres e

sequer temos um transporte urba
no de qualidade com valor acessível

para atender aos munícipes.
Hoje, os ciclistas têm de se cuidar

para não serem atropelados, dispu
tando espaços nas ruas com os veícu

los, pois não há ciclovias para atendê
los, os pedestres não têm calçadas
adequadas, e sim pistas de obstácu
los, e o transporte urbano, esse sim
está precário, hoje não temos pontos
de ônibus adequados, não temos um
terminal rodoviário urbano, e simum

ponto de ônibus gigante no centro de
Iaraguá do Sul, que é utilizado como

ponto de uso e tráfico de drogas, não
temos o passe único, o qual é objeto
do contrato de concessão entre Pre
feitura e Viação Canarinho, porém
não sabemos o porquê não está sen
do cumprido. O valor pago para utili
zar o transporte urbano, é de R$ 2,75
para quem tem o cartão eletrônico, e
R$ 3 para quem não tem, émais caro
do que o litro da gasolina, ou seja,
cobra-se um valor exorbitante para
a utilização de um péssimo servi

ço, o qual não fornece bem-estar ao
usuário e muito menos preço acessí

vel, sendo assim, como a população
pode aderir a uma campanha como
essa, sem ter as condições mínimas
necessárias para se chegar ao objeto
final do evento. Conclusão, o projeto
DiaMundial Sem Carro é ótimo, po
rém, infelizmente, nosso município
não comporta projetos dessa mag
nitude, devido ao abandono destes

pontos que abordei anteriormente.

Luís Femando lUmeida,I

presidente do DeE da
Católica de Santa�Catarina

CHARGE'

" w'1� 1
"

SA6E AQUEl.E. RE.6fME ?
c.o�eç.o tEPO(S DA
SC.HÜTZENFEST /

*CACtlORRO
QUENTE
* TAPIOCA
* ESPETINHOS,
* SORVETES
* LANCHES

Éfácil vera criaçãodo
PartidoSocialDemocrata

Ô q'lle pt) ser

eritir:!ad1o·é a
. 'il. 1811:a de

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

'I"
,.. ')',�:" "

.

,,!"
.

.

'
';pi

.

'

0'
'I

, �:P��f1S; (47) 2106-1919 • F�x: 21OS-194S .'.
,

w,.?106-1936 .• t'.�a�Dti1(pj ��ed.açl.Q: 922'1-1268 • «:m.�Mr�eff;,«a�,: 9107.-6932 • P�a��'liIGJ
"

21:06,,:� 919 • 9.132-5491 /844q-6817.
H�rário' de atendimento: 8h às 1 1h30 � E�dQreço: �v, Pçefeitq \Nalp�marGrutiba, �14QO,'- Ba�pendi - CEP 89256-500 - CP 19 - Ja,raguá do Sul • se IlIJpressã�: Gráfica e Eêlitora Correio do Povo Ltda

" .

' '.'..'.
"

'

r' I "r. f,
' ir' i"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PADRE MATRIAS MARIA STEIN

DOIS MESES SOB NOVA DIRE
Hospital recebeu R$ 1,1 milhão da
Prefeitura em 60 dias. Mas, nem todas
as metas do Plano Operativo puderam
ser atingidas pela São Camilo

GUARAMIRIM

DAIANA CONSTANTINO

Quando a Associação Benefi
cente . São Camilo asswniu a

direção do Hospital Padre Mathias
MariaStein, deGuaramirim, há dois
meses por meio de um convênio
com o governo municipal, buscou
se uma alternativa para tirar a uni
dade de saúde de uma crise. Pois,
nos últimos anos, apopulação ficou
sem os serviços dos dois centros

cirúrgicos, além do aumento da
demanda de pacientes no Pronto

Atendimento.
Por enquanto, não houve mu

dança significativa no hospital
com a nova direção. O repasse de

R$ 1,1 milhão, somados os meses

de agosto e setembro, teria sido
investido somente na manuten

ção da unidade. Na prática, a São
Camilo deve cumprir as metas

estabelecidas no Plano Opera
tivo acertado em convênio com.

a Prefeitura. Além disso, essa é
a forma da associação prestar
constas da verba pública de R$
550 mil repassada mensalmente

para o hospital. Porém, há dúvi
das nesse ponto.

De acordo com o diretor-ad
ministrativo do hospital, Cláudio
Mannentine, a prestação de contas
do dinheiro liberado pelo governo
municipal será feita em cima das
metas estabelecidas no Plano Ope
rativo. 110 importante é a entidade

atingir os resultados acertados no

convênio com a Prefeitura e não a

especificação do investimento da

verba", argumenta.
Um relatório com o número de

atendimentos realizados nos dois

primeiros meses administrados

pela entidade deve ser apresenta
do amanhã, quarta-feira, para o

prefeito Nilson Bylaardt (PMDB).
Todavia, as metas referentes aos

procedimentos operatórios não

foram atingidas devido à desa

tivação do centro cirúrgico, de
acordo com Marmentine. Mes
mo assim, o repasse da Prefeitura
à entidade foi integral.

Em contrato, o Plano Operativo
prevê a realização de 6740 procedi
mentos por mês. Desses, 70 devem
ser internações clínicas, e 20 delas
são processos pediátricos. Estão

previstos 50 partos e 65 operações
por mês. Mas, as cirurgias tanto de
obstetrícia como das outras espe
cialidades não estão sendo Ofereci
das. Segundo o diretor do hospital,
a entidade conseguiu atingir
umamédia de cincomil exames
e atendimentos feitos no PA, 24
horas, em 30 dias.

Brechas e com base na experiência dos dois
primeiros meses de administração
da entidade. Quanto aos serviços
não oferecidos pelo hospital, o dire
tor afirma que as cirurgias passarão
a ser computadas apartirdo funcio
namento do centro de operações.

liAs cirurgias vão geraruma des
pesamaior com a abertura do cen

tro, mas também vão gerar receita,
. o que vai equilibrar as contas", diz
Marmentini sobre os investimentos
dos R$ 550 mil mensais repassados
pela Prefeitura. IINós contamos so

mente com o repasse da Prefeitura.
A regra é a entidade ser autossufi
ciente com esses recursos".

Ainda conforme Marmentine,
o relatório com as metas de agosto

. e setembro será apresentado para
a Comissão de Acompanhamento
do Plano Operativo - que terá um

representante do governo muni

cipal. Mas, essa reunião ainda não
aconteceu porque o governo não
indicouum servidorparaparticipar.

Na Câmara de Vereadores, o

progressista Diogo Junckes questio
n�u a forma de prestação de contas
do dinheiro público repassado pela
Prefeitura à entidade. Segundo o

parlamentar, anteriormente a ad

ministração municipal apresentava
relatório das despesas da unidade
todo o mês.

,

A. •

noconvemo

Questionado sobre a forma de

prestação de contas do dinheiro pú
blico repassado ao hospital, o pre
feito NilsonBylaardt respondeu que
a São Camilo deve informar como o
dinheiro está sendo gasto quando
o governo solicitar ou apenas uma
vez por ano. Se a prestação de con
tas for feita anualmente, os repasses
contabilizados vão somar mais de

R$ 6,6milhões.
O convênio entre São Camilo

e Prefeitura também deixa brecha'

para a alteração do Plano Operató
rio. Marmentine explica que asme

tas serão revisadas e readequadas
conforme a necessi-
dade dos usuários

o importante é a entidade

atingir os resultados
acertados no convênio
com a Prefeitura e não
a especificação do

investimento da verba.
CláudioMannentine
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FOTOS MARCELE GOUCHE

Ampliação do PA
De acordo com o diretor do

hospital, Cláudio Marmentine, o
Pronto Atendimento precisa ser

ampliado. Porém, não há pre
visão e nem projeto para isso.

Hoje, ele reconhece que o prédio
não suporta a demanda de pa

-, cientes. Guaramirim tem cerca

de 35 mil habitantes.
Cerca de 5 mil atendimentos

são realizados no PA por mês. Se

gundo o diretor da unidade, des
ses, em torno de 10% são consi
derados procedimentos ou casos

de emergência e os demais pa-

APOSENTIIDA Maria Feldemann avalia positivamente os serviços prestados no PA do hospital

mas aqui. Meu netinho está sendo
bem atendido", disse.

Ainda no mesmo dia, o solda
dor, Marcos Rudnei da Silva, 35

anos, esperava há 1 hora por aten
dimento e disse que não percebeu
mudanças no hospital com a nova

direção. "O atendimento é péssimo
aqui. Caiu uma sujeira nos meus

olhos e estou com irritação. Só para
fazer uma ficha tenho que ficar es

perandomuito tempo na fila".

o atendimento
é péssimo
aqui. Caiu
uma sujeira
nos meus

olhos e estou

com irritação.
Para fazer
uma ficha
tenho

que ficar

esperando
tanto tempo
na fila.

Marcos
Radnei,
soldador

Falta de pediatra no fim de semana
Atualmente, o Pronto Atendi

mento do Hospital Padre Mathias
Maria Stein conta com um clínico

geral 24 horas e um pediatra, das
8h às 18h, de segunda a sexta-fel
ra. Não há especialista para crian
ças nos fins de semana.

Diante dessa situação, pais são

obrigados a procurar os hospitais
das cidades vizinhas. "Levo minhas
filhas para Jaraguá porque aqui não
tempediatraquando preciso", recla-

mau o chefe de produção de uma

empresa, Sandro Marcos Brighenti,
31 anos, enquanto esperava a mãe

realizar um exame de raio-X no PA,
deGuaramirim.

Já a aposentada Maria Fel

demann, 63 anos, acredita que o

atendimento no hospital sempre
foi bom. Na quinta-feira, dia 29
de setembro, ela levou o neto Ar
tur Teodoro, 7 anos, para fazer um
exame no PA. "Nunca tive proble-

Remanejamento
dos servidores

De acordo com o secretário de foram remanejados para a Prefeitu
Saúde da Prefeitura, João Diniz, dos ra. Porém, uma funcionária aguarda
98 servidores da administraçãomu- em casa para retomar as atividades

nicipal que atuavam no hospital 52 de recepcionista no governo.

cientes deveriam buscar os servi

ços dos postos de saúde. "No PA,
o critério de atendimento não é a
ordem de chegada, mas a urgên
cia do caso"; enfatiza.

O prefeito Nilson Bylaardt
acredita que a avaliação sobre o

atendimento,no hospital diverge
entre a população. "Avalio o tra

balho da São Camilo como posi
tivo. É uma questão das pessoas
terem mais paciência para es

perar por atendimento e outras

menos", afirmou o mandatário,
referindo-se aos serviços no PA.

Os trabalhos na Câmara
de Vereadores começam

agoramais cedo.

As sessões semanais da Câmara
iniciam às 18 horas, todas as
terças e quintas-feiras, para

facilitar a partiCipação do cidadão.

Exerça sua cidadania,
acompanhando os trabalhos
do legislativo Municipal.
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EDUARDO MONTECINO

Teco se recuperou do vício e'hoje coordena reuniões noCentro deResgate

. Dois anos na
luta contia o
alcoolismo
Entidade realiza trabalho para
reintregar pessoas abrigadas
que .são dependentes do álcool

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

Q"uandocomeçamos,
tínhamos

dúvidas se daria certo", diz
W ar Luiz Baratto. Mais conhe
cido como Teco, ele é um dos coor
denadores que propôs levar oM _

(Alcoólicos Anônimos) para den
tro do Centro de Resgate Social,
abrigo vinculado à Prefeitura. O

projeto de Teco eValdir Schwarz,
outro coordenador, está há dois
anos em' funcionamento. Desde
19 de setembro de 2009, reuniões
ocorrem todas as quintas-feiras,
a partir das 19h, para o público
que está passando um período
no abrigo. Em Iaraguá, o M foi

inaugurado em 1977. Atualmen
te são quatro grupos apenas no

município. O grupo que se reúne
no Centro de Resgate é conside
rado externo, ou seja, funciona
como uma extensão do M. Na
última quinta, realizou seu centé
simo encontro. "Não tivemos uma

comemoração, mas a data é mar

cante", diz o coordenador.

Teco é ex-dependente do álcool
e há 12 anos não consome nenhu
mabebida que possua a substância.
Desde o fim do tratamento, Teco
decidiu disseminar seu exemplo
e, por isso, além de integrante do

M, passou a palestrar e coordenar
o trabalho no Centro de Resgate.
"Hoje temos, em média, dez inte
grantes", comenta. A satisfação, no
entanto, não se restringe aos re

presentantes do M. O coordena
dor do Centro de Resgate, José Élio
Sebastiana, afirma que o trabalho
da entidade enriqueceu o abrigo.
Os abrigados não têm limite de
dias para permanecer no local,
mas um programa de reintegração
é realizado: "ou esta pessoa volta

para a família ou é reinserida no

mercado de trabalho", explica Élio.
De acordo com Teco, muitos dos

abrigados têm histórico de drogas
ou álcool e os encontros têm o in
tuito de ressocializá-los. "Ternos um
caso deumex-abrigado da casa que

, hoje trabalha e voltoupara a família,
mas retorna às quintas para a reu

nião", conta o coordenador doM.

, vias cel!trais .

)

,

A SDR (Secretaria de Desepvelvimento Regional) de Iaraguá
do Sufrealiza amanhã evento alusivo ao-Dia Estadual da
Paz, às 15h, na sede da.Secretaria, As comemorações têm

"

como objetivo refletir e sensibilizar para UnÍFl Cultura de Paz
em todoo Estado de Santa Catariría, a partirdo processo de

Educação para a Paz. No dia, serão lembrados os agentes
que através do .seu trabalho e empenho promovem a.paz, a
cidadania e a convivência harmoniosa.

'

Ou a pessoa
volta para a
família ou é
reinserida no

mercado de
trabalho.

JIHJsémjo
SIi?'JJ/Pa...al�a,
cOIi)rtJ�e'IJJ.'lha.dol·
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Manifestação que bloqueou a 8R.280 namanhã de sábado, dia 1°, reuniu

aproximad�ente 300moradores DR bairro Ribeirão Cavalo.1Is reivindicações são
pormelhoria;s na infraestrutura, além da substituição de galerias e construção de
uma rotatória no acesso ao bair�o� Segundo o vice�presidente da as50ciaçãO de
moradores do Ribeirão Cavalo e BraçoRibeirão Ca'Vaio, Paulo Sérgio de Oliveira,
se os pedidos nãó forem ate"_didos eln três meses, osmoradores voltarão a fechar a
rodovia.1lananhã, acontece uma reunião entre lideranças "do bairro e vereadores de

'araguá do Sul para possibUitar o encaminhamento das reivindicações a Brasília.
Na manifestação, sobraram críticas para os�eputados, Prefeibira, govemos do

Estado e federal. Os vereaCloi'es 'que" compareçeram foram vaiados.
" ,
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As ameaças ao crescimento
A revista Exame desta semana
traz um estudo da consultoria

McKinsey que trata sobre as regiões
do Brasil e suas particularidades.
Mais ainda, revela uma
perspectiva de crescimento das

regiões que vão crescer acima
da média até2025. ONorte e

Nordeste Catarinense aparecem
em primeiro lugar, com previsão
de crescimento anual do PIB
em 5,8%. Os destaques que
puxam este panorama positivo
são Joinville, Iaraguá do Sul e

/

São Bento. Entre as empresas
citadas na revista aparecem a

Weg,Marisol, Malwee, Tupy, Tigre
eEmbraco. O bom momento

vivido pelo setor de serviços,
, especialmente do comércio,
também é lembrado.
Porém, como nem tudo são

flores, o estudo cita afalta de

infraestrutura como preocupação.
Nossas estradas são precárias, os
portos precisam de investimentos
e assim tudo que se refere ao
setor público que nem de longe
vem conseguido acompanhar
o crescimento e a demanda da

população e das indústrias.A
carência de infraestrutura, aliada
a um sistema tributário deficiente
e voraz, representa uma ameaça

real para nossa economia.
Como exemplo da ineficiência
do governo federal pode-se citar
a duplicação daBR-lO1 que se

arrasta há uma década e ainda
está longe dofim. Outro exemplo é
a novela que envolve a duplicação
daBR-280, uma reivindicação
demais de dez anos adiada
sucessivamente. Mais ainda

depois do escândalo que envolveu
a alta cúpula doMinistério dos
Transportes, exonerada em agosto.
Eainda os aeroportos que vez ou

outra são notícia por problemas
técnicos e ou de capacidade.
No Estado, um grave problema
tem sido enfrentado na
área educacional, greve dos
professores, briga na justiça
pelo pagamento do piso e

escolas sendo interditadas por
falta de estrutura adequada.
Na segurança, a cada semana
uma nova tentativa defuga nos

, presídios. Epor aí vai.
Em todos os casos o loteamento de

cargos por apadrinhados políticos
sem preparo para gestão explica
boa parte do problema. OBrasil
precisa implantar uma nova visão
de administração pública, sob
pena de boicotar umfuturo e um

presente promissor.

II' Mm

C1CI1,llftfJ! !;, 11ft" 'lmn�'lrJt
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R$ '13�;om Ul1LlenO etn caJxa, sao" t,... I

milhões do governo federal e R$
15milhões do Badesc, a ordem na

Prefeitura é acelerar. Cecília KoneU
. " .

espera cumpnr ao Inax1moas

prolnessas feitas na campanha e não

quer deixar nada para última hora.
'Ieme que se repita o que aconteceu

,
no governo anterior, que prograrnou
muitasmelhorias para riltima hora
e foi pego de surpresa por urna

sequência de enxurradas.

Videomonitoramento
O governador Raimundo Colombo e Q

secretário da Segurança Pública, César
Grubba, assinaram ontem convênio
com 31 municípios catarinenses
para instalação do sistema de
videomonitoramento. O projeto tem
um investimento de R$ 5,7 milhões e

as câmeras devem ser instaladas em
dezembro. Da região foram contempladas.
as cidades de Guaramirim, com
dez equipamentos, e Schroeder e
Massaranduba, com cinco câmeras cada.
A aquisição dos equipamentos é um
acordo entre o Estado e o poder Executivo
da cidade beneficiada. Guaramirim ficará
com a contrapartida de R$ 90 mil. Os
outros dois municípios terão um custo de

aproximadamente R$ 35 mil.

MARCELE GOUCHE

Eleição majoritária
Lideranças do PMDB definiram que o vice-prefeito de
Massaranduba,Armindo Sésar Tassi, será o candidato
a prefeito nas eleições de 2012 pela sigla. A informação é
do deputado estadual Carlos Chiodini que participou do
encontro com correligionários na última sexta-feira.

Cadeira á espera
Ademir Isidoro afirma que o PP já temmapeado mais
de 25 bons nomes para compor a nominata à Câmara
deVereadores em 2012. E ele ainda espera esta semana
anunciar o retorno da vereadora Natália Petry à sigla, que
deve presidir o pp Mulher, além de compor o diretório.

PDT lilia Dionei
Na noite de sexta-feira, o ex-deputado estadual Dionei
da Silva assinou ficha no PDT. O ex-vereador, Ronaldo
Raulino, que ao lado do presidente Rui Lessmann, é
uma das figuras mais influentes da sigla, diz que Dionei

,

chegou para ser o candidato do partido à Prefeitura
em 2012. "Se for preciso, a gente vai até de chapa pura",
discursou Raulino. JáRui diz que chegou primeiro e

quer a vaga. Namesma noite, outras 30 filiações foram
efetuadas, inclusive a deAgostinho Zimermann.

Coligações
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do
Senado deve confirmar na reunião de amanhã apoio à

proposta de emenda à Constituição que acaba com as

coligações partidárias nas eleições proporcionais. Mesmo
assim, dificilmente, a mudança terá validade em 2012.

Conlirmado
O ex-prefeito de Schroeder, Osvaldo Iurk, realmente deixou o PMDB e

assinou ficha no PSDB. Pretende participar das eleições do próximo ano.

presüie�te ao: DCE da"CatóHca deve presidir a

. ala jo�em dó partido e concorrer a uma:vaga à

CâmªJ:áem2012. Almeida dir, que optoupelo J;>P
príncipalmentê pelo discurso de renovação en-.

canrg,aao pelo partido. '

. .

I
_

.

'II' ",,'

Ausência
A presidente da Ujam, AndreaReginaTerhorst, reclama da ausência da
Prefeitura tanto namanifestação que fechou trecho da 280 nosábado
quanto em encontro pré-agendado commoradores daVila Nova, que
queriam explicações sobre as galerias que estão sendo instaladas na
localidade. Afirma que o Executivo não está se prestando ao debate.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,
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A ponte pênsil entre
Jaraguá e Schroeder
No dia 4 de outubro de 1986, o jornal O Correio do Povo trazia em
sua capa a matéria I�S fotos do fato", estampando uma imagem
dos trabalhos que estavam sendo realizados pelas Prefeituras
de Jaraguá do Sul e Schroeder na divisa entre as duas cidades.
"Hans Gerhard Mayer e Aldo Romeo Pasold estão atendendo a

uma velha aspiração da laboriosa população que vive naquela
região. Nas temporadas de chuvas, as duas comunidades ficavam
praticamente isoladas, com prejuízos para o comércio e indústria

e, por que não dizer, os alunos que freqüentam uma e outra escola
dos municípios ficavam privados do necessário ensino", citava o

jornal. Segundo a publicação, as Prefeituras dariam sequência às
obras iniciadas pelos ex-prefeitosVictor Bauer (Iaraguá do Sul) e
Ludgero Tepassé (Schroeder), que reconstruíram a ponte baixa: A ,

nova obra seria a construção da ponte pênsil, que teria 70 metros e

seria inaugurada no dia 10 de outubro daquele ano. "Uma colossal
festa marcará a interligação dos dois municípios. As fotos acima
foram tiradas há questão de duas semanas. Pelo que se conclui

que as obras estão indo em ritmo de Brasil70. E o povo confia nos
seus administradores", completava amatéria.

,;

ARQUIVO I;IISTÓRICO E GÊNIOVICTOR SCHMOCKEL

Para congregar todas as Sociedades deAtiradores da região doVale
do Itapocu, surgia em 1989, em Jaraguá do Sul, a Schützenfest - Festa
dosAtiradores.Aprimeira edição da festa aconteceu entre os dias 13

e 22 de outubro.AComissão CentralOrganizadora (CCO) da festa
havia iniciado as reuniões desde o dia 16 demarco daquele ano.A
comissão precisou estudar todos os detalhes do festejo: as tradições

. das Festas de Rei, asmodalidades de tiro praticadas, a gastronomia, a
música, o ritual da sangria do primeiro barril de Chopp, a escolha das
rainhas.e o símbolo da festa (o alvo foi desenhado pormembros da
comissão). O lançamento oficial da festa aconteceu no dia 25 de agosto,
no ParqueAgropecuário (hoje, ParqueMunicipal de Eventos), que
tinhaum pavilhão para festas e onde foi construído um stand de tiro

para as competições: O baile teve apresença da banda "OSVersáteis".
Já no primeiro dia de festa, 13 de outubro, a expectativa de público foi
superada e os organizadores tiveram que chamar para o baile a banda
"OS Mônacos", além da BandaAurora, que já tinha tocado na noite.
Na primeira edição, foram realizadas competições nasmodalidades
Carabina 22, Flecha e Chumbinho, somente participando homens. Nos
primeiros anos da festa, as rainhas eram eleitas por votos.
Fonte:Livro Festas deRei (K6nigfeste) - SilviaKita I. ) ,

s

ARQUIVO HISTÓRICO EUGÊNIOVICTOR SCHMOCKEL
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1957

Satélite no espaço
No dia 4 de outubro de 1957, a União Soviética

lançou ao espaço o Sputnik, o primeiro satélite
artificial da Terra, concebido para estudar as
capacidades de lançamento de cargas úteis para o

espaço e os efeitos da ausência de peso e radiação
sobre os organismos vivos. O satélite orbitou a

Terra por seis meses antes de cair.

lQ70

Adeus à Rainha do Rock
Nesse mesmo dia, em 1970, morria a cantora e

compositora estadunidense do Texas, Ianis Ioplin.
Ícone do rock psicadélico dos anos 60 e conhecida
como "Rainha do Rock and RoU", Ianís faleceu aos
.27 anos, vítima de overdose de heroína. A última

gravação da cantora de blues foi amúsica "Happy
Trails", um presente de aniversário para John
Lennon.

INVENÇÕES ANTIGAS
DIVULGAÇÃO

Emoticons: emoção
na escrita
Uma das formas de comunicação paralinguístíca
usada atualmente nos computadores é o
"emoticon" - palavra derivada dos termos em
inglês "emotion" (emoção) e "icon" (ícone). A
sequência de caracteres que exprimem emoções
foi citada pela primeira vez em um jornal de
Nova Iorque (Estados Unidos) em 1953, com a

propaganda de um filme que dizia: "Hoje, você
vai rir:) Você vai chorar :(Você vai amar S2"

No dia 5 de julho de 1894, nascia em Blu
menau Carlos Hafermann, filho de Maria .

.Magdaíena T�ichmann Haferrnann e G�lflos
I

Hafermann. No dia 13",ije março, de 1915, o
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TEATRO

Form
•

mais

Festival começa, amanhã, e segue até
o dia oito, no Centro Culturalda Scar
JARAGUÁ DO SUL

KELLYERDMANN

utubro, além de ser

o mês das crianças,
é também o mês da
diversão em Jaraguá
do Sul. E, já que os

dois combinam per-
feitamente, esta primeira semana

será dedicada a ambos e também
a todos os apaixonados pela arte

da encenação. Começa, amanhã,
mais uma edição do Festival de
FormasAnimadas.

Pela l l- vez, a cidade será inva-
.

dida por bonecos e bonequeiros.
São quatro dias dedicados exclusi
vamente a eles, que tomam conta

do teatro da Scar, da Praça Ângelo
Piazera e do Sesc (Serviço Social do
Comércio). Neste período, os espa
ços recebemmais de dez apresenta
ções. Os responsáveis pelas monta
gens são grupos de Santa Catarina,
do Rio Grande do Sul, Paraná, Cea
rá, Rio de Janeiro e, ainda, da Espa
nha e da Rússia.

A abertura oficial do evento

acontece nesta quarta-feira, às

20h. Neste horário, sobre o palco
estará a companhia gaúcha A cai
xa do elefante com o espetáculo

.

'A tecelã'. Já no sábado, a tarefa
de encerrar o festival cabe aos ca

riocas da Cia Pequod. Entre isso,
a programação tem como desta

ques a presença do grupo brasilei
ro/francês Mamulengo Jatobá, do

espanhol Descamada Sefiorita e do
moscovitaNikolai ZykovTheatre.

Para o público, resta escolher
as peças preferidas entre tantas

opções. Os ingressos custam R$10
e R$ 5 e são vendidos na secretaria
do Centro Cultural da Scar. Os alu
nos de escolas que confirmarem a

visita com antecedência pagam R$
4 (com transporte) e R$ 2 (apenas
o acesso).

SERVIço
() o.vJÊ: lesIivaI de Fonnas
Animadas. O'��(JI�: Centro
CUltural da $car. l�j�/VUni:JMj:l§JII�;,:rffi� de
quarta·feira a sábado
f).UDk� f'!(�ltl�S;manIIã; tarde e
noite (consultar programação)
Q/'lJANffO CUS'li'l: R$ 10 e R$ 5
(público em geral) e R$ 4
e R$ 2 (estudantes)
Dft"O!J(JlftllÇi5ffiJi::S: (47) 3275·2471

o CORREIO DO POVO OFERECE VAGA DE:

INTERESSADOS ENVIAR CURRíCULUM PARA:

marcelo@ocorreiodopovo.ciom.br
(47) 9'1076932

PROGRAMAÇÃO
• sÁBADO, 8
• Peça: As aventuras de Benedito
• Horário: 16h
• Onde: Teatro do Centro Cultural

• QUARTA·FEIRA, 5
• Peça: O caso da cobra pantera
• Horário: 9h e 14h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: de sete a 11 anos
• Sinopse: a cobra, mística, misteriosa e

agressiva, surge em um ambiente bucólico

ameaçando a tudo e a todos, engolindo os

pequenos animais do lugar. Quando não
mais encontra esses pequenos bichos ela
se volta contra os irmãos Beto e Tatí que
encorajados pela plateia, reagem.

• Peça: A tecelã
• Horário: às 20h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: a partir de 12 anos
• Sinopse: Uma tecelã, capaz de converter
em realidade tudo o que tece com seus fios,
busca preencher o vazio dos dias criando,
para si, o suposto companheiro ideal.

• QUINTA·FEIRA, 6
• Peça: Trem de ninguém
• Horário: às 9h e 14h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: dois a seis anos
• Sinopse: dois meninos tentam fazer o trem
andar, mas o brinquedo não quer sair do

lugar e a solução está difícil de achar. Ao

que parece somente uma aventura poética,
engraçada e divertida aciona as engrenagens
desse Trem de Ninguém.

• Peça: Exclusive Marionettes
• Horário: 10h, 15h e 20h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: a partir de sete anos
• Sinopse: espetáculo solo com uma

retrospectiva das marionetes de Nikolai

Zykov, mestre russo do teatro de bonecos.

• SEXTA·FEIRA, 7
• Peça: As aventuras de Benedito
• Horário: 9h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: dois a seis anos
• Sinopse: dois artistas de rua chegam a uma

cidade para oferecer uma apresentação de

mamulengos. Benedito e seu músico contam

commuito humor uma história vivida na
Fazenda Iatobá,

• Peça: Bag Lady
• Horário: 15h e 20h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: a partir de sete anos
• Sinopse: delicada montagem onde a .

personagem principal ganha vida com a

manipulação de sacos plásticos.

• Peça: Um príncipe chamado Exupéry
• Horário: 16h30, 19h, 21h30 e 24h
• Onde: teatro do Sesc
• Indicação: a partir de oito anos

• Sinopse: A vida do famoso escritor
de "O pequeno príncipe", entre os

anos de 1926 e 1944.

• Peça: Odisséia
• Horário: 21h30
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: a partir de dez anos
• Sinopse: é baseado na obra homônima de
Homero, a qual se apresenta como um dos

principais poemas épicos da GréciaAntiga,
ao lado da Ilíada.

• Peça: Contos de enganar amorte
• Horário: 9h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: a partir de sete anos
• Sinopse: "Olá, eu sou a morte! No fio da vida
eu dou um corte! Sou eu quem dito a sua

sorte!". E realmente sempre foi assim... até ela
conhecer Zé Malandro.

• Peça: Mira
• Horário: não divulgado
• Onde: PraçaÂngelo Piazera
• Indicação: livre
• Sinopse: "Mira", um mundo onde abundam
estranhas formas de vida com capacidade de
mostrar a realidade de forma simplificada e

simbólica: a partir de brincadeiras infantis
desencadeia relações e reações corriqueiras
sem complexidade.

• Peça: A chegada de Lampião no inferno
• Horário: 20h
• Onde: Teatro do Centro Cultural
• Indicação: 12 anos
• Sinopse: livremente inspirada no cordel
de mesmo nome, mas também citando o

périplo dantesco da Divina Comédia, a peça é
dividida em dois momentos distintos.
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HORIZONTAIS
1. O habitante da maior ilha fluviomarinha do globo,

localizada no estado do Pará
2, Momento propício / Museu de Arte Moderna
3. O maior grau de intensidade / Um dos elementos

de um conjunto
4. O nome do cineasta chinês Lee, de "O Tigre e o

Dragão" / Soltar (o cão) seus gritos lamentosos
5. Tornar a consentir em receber (coisa oferecida ou

dada)
6. Dança de ritmo rápido, cuja história está ligada de

maneira característica ao folclore napolitano
7.52, em algarismos romanos
8. Diz-se de líquido que enche a placenta, banhando

e protegendo o feto
9. Retomar
10. Compartimento reservado / Sufixo feminino de

ão
11. O quinto dos vícios capitais / O Flintstone, dos 10

desenhos animados
12. Nexo lógico / Um famoso forte da história norte- t1

americana
13. Preparar medicamentos.

VERTICAIS
1. O compositor austríaco Wolfgang Amadeus

(1756-1791), da ópera "A Flauta Mágica" / Brisa
2. Subdivisão de artigo de lei ou regulamento /

(Anat.) Parte do sistema nervoso central, alojada
no canal raquidiano

3. (Gír.) Comer / Tipo de material plástico sintético,
usado sobretudo como fibras têxteis

4. Meio .. , gelada / Pedicuro
5. Neste momento / Que facilmente se irrita / Sigla

do estado do Amapá
6. Uma das duas espécies de porco-da-mato exis

tentes no Brasil / Disputa um tradicional derby do
futebol carioca

7. Que tem inclinação para alguma coisa / Libertino
8. De um osso do antebraço / (Pop,) Ato de simular
9. Cabo de atracação / Pregador,

I/j
•
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PREVISAO DO TEMPO

Chance de
geada nas
áreas altas
A terça-feira pode começar
com geadas nas áreas altas
do Planalto Sul. Namaioria
das regiões do Estado, o
tempo tende a ser firme
com nevoeiros isolados ao
amanhecer. No decorrer do�

dia, o sol eleva as temperaturas.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

MíN: 12°C
MÁX: 17°C

QUARTA
MíN: 13°C
MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 27°C

SEXTA

MíN: 17°C
MÁX: 23°C

DIVIRTA-SE

Promoção muito especial

Sol volta a brilhar
na quinta-feira
Após a passagem rápida de uma
frente fria por Santa Catarina, o
sol volta a aparecer já na quinta
feira, porém ainda entre nuvens.

'

As temperaturas são elevadas no
interior e, no Litoral, um poucomais
amenas. Os ventos seguem na direção
sudeste a leste, passando a norte.

Um padre recebeu um chamado .

i 'I

urgente para uma extrema- !

Unção e, como não podia deixar o
confessionário vazio, pediu ao rabino

vizinho, seu amigo, que o substituísse.

Antes, porém, pediu para que ele

acompanhasse algumas confissões
para aprender o procedimento.
- Padre, eu cometi adultério,
- Quantas vezes?
:. Três vezes.
- Reze duas ave-marias, coloque
cinco reais na caixa de coleta e não

peque mais.
Mais tarde, outramulher entrou
,no confessionário e confessou ter
cometido adultério,

SE VOCÊ VAI PARA...
NOVA VENEZA
o dia começa com sol,
mas as nuvens também
dividem espaço com

o astro rei no céu,
deixando·o encoberto

em alguns momentos. As,
temperaturas ficam entre

11°C e 20°C •

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 .

Há chances de pancadas isoladas
de chuvas e trovoadas entre a tarde
e a noite de amanhã por causa da

aproximação de uma nova frente fria.
Durante o dia, o sol ainda aparece. As
temperaturas seguem em elevação.
Já os ventos são fracos amoderados
e sopram de nordeste a sudeste.

• 1,

- Q\lantas vezes? - perguJ}�o:o. 9 padre.
- Três vezes.

' ' '

- Reze duas ave-marias, coloque
cinco reais na caixa de coleta e não

peque mais.
Mais algumas confissões e o rabino
se declarou capaz de conduzir as
confissões na ausência do padre.
Logo, depois, uma mrilher entrou no
confessionário e disse:

'

- Padre, eu cometi adultério -

confessa ela ao rabino,
- Quantas vezes?
- Ora, uma vez!
- Então vá lá e façamais duas vezes,
que estamos com uID,esQecial essa
semana de três por cinco reais.

Ensolarado

CRESCENTE 4/1 o

", CHEIA 11/1 U

MINGUANTE 20/10

• NOVA 27/9

•• J ... "

Parcialmente Chuvoso
Nublado

Nublado Trovoada
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Trabalhe
com prazer.

•

IV
Elijane Jung

Canutilhos
'T'bdo mundo que já se aventurou em fazer as próprias bijuterias
l_ sabe o que é um canutilho. Pois esses tubinhos finérrimos em
vidro ou plásticos foram apresentados em desfiles de verão de
marcas nacionais, em substituição aos paetês. Até a Gucci utilizou os

canutilhos em peças desfiladas emMilão na última semana de moda.
Eu conheço gente que já enfeitou vestidos de noite com as pecinhas
e o resultado joi sensacional. Sem contar que os canutilhos são
baratíssimos e estão disponíveis em uma variedade incrível de cores.
Que incentivo para meter a mão na massa!

D

INSTITUTO CjE SEGURIDADE
DID5 :=:;ERVIDORES MUNICIPAIS

INFORM�ÇÕES N0 SITE:

www.issem.cq.tn.br

rso
universotpm@ocorreioclopovo.com.br

I

Apaixonante
Eu deveria fazer um trabalho paraminha aula de fotografia sobre
qualquer profissional da área. E enquanto me decidia por um fotógrafo,
me veio àmente alguém que marcouminha adolescência com fotos
fofíssimas. Anne Geddes foi alvo do meu estudo e eu não vou ficar
aqui falando da vida da artista, trajetória, conquistas e coisa e tal. Mas
as imagens dela são tão lindas que a gente nunca cansa de olhar. E
sinceramente? Ela foimuito feliz ao escolher o público alvo. Afinal,
quem não vê foto de criança e fica toda "óimmm, cuti-cuti!"...

Dica amaleras
As meninas do blog amaleras.blogspot.com fizeram dois posts sobre
aMerheje, empresa que produzmateriais para o ramo de cutelaria
e beleza em geral. No primeiro post, elas falam sobre a coleção de
esmaltes daTurma daMônica Jovem, que traz 17 cores novas. Depois,
as meninas falam sobre a ideia da empresa de distribuir kits próprios de
manicure nos salões de beleza. Ou seja, você teria seu próprio alicate,
toalhinha, tesourinha e cortador de unha. Tudo isso pensando na saúde
das clientes. Bacana, hein? Quer sabermais, acessa o blog.

Espadrilles. Tudo bem
que não é novidade
nenhuma que elas vão
estar nos nossos pés
nesse verão. Mas não é
da beleza das espadrilles
que quero falar. É do
conforto e da leveza
que o solado, feito de
corda, oferece. Meninas,
pensem em uma sandália
megaconfortável! Fica
linda de shortinho,

- de mini ou maxissaia,
de calça. E bota
personalidade na
espadrille. Flash total!

Ser jovem e usar apenas
roupas sóbrias. Conheço
muitas meninas na faixa
dos 20 anos que (só) usam
calças de alfaiataria em
tons neutros e blusas
idem. Espera, não estou
dizendo que é errado
lançarmão de peças
assim. Mas todo santo

dia, seja no trabalho, seja
na balada? Puxa! Dá para
jogar uma corzinha, um
decote, um acessório
vibrante. Mostrar a alegria
da juventude. Se esconder
é meio treva...

., ".111. f J I I I I I'

TRICOTANDO
• Vocês lembram do
tal tênis da Rebook que
prometia ativar a circulação

vantar o bumbum? Pois
a:recê que a�are,â: se "

•
'eu mal e, de acôrdo com

a justiça americana, vai
ter de desembolsar R$ 45
milhões aos compradores
insatisfeitos.

,

'". Vi uma galeria de fotos
aom famosas que assumiram.
seus cabelos brancos. É
inquestionável que fios
brancos envelhecem, mas
sinceramente, Cássia Kiss,
Diane Keaton eMeryl Streep
ficammuito bem sem tintura.

• Schroeder fez aniversário
ontem e eu nuncamorei lá,
mas vivi uma das minhas
melhores fases ali, no colégio
Miguel Couto, quando a

MovingUp ainda tinha o
famoso nome de "Bóia". Rá,
vocês acham que eupirei?Que
nada! Parabéns Schroederl

• Hoje é comemorado o

Dia de São Francisco de
Assis, protetor dos animais,
e também o DiaMundial dos

..�imais, .Rara países que não.

êl' .17p:lll o Santo.,'f�nrainda
üitos "santos/) anÔnimos'

'que trabalham em prol dos
"nossos bichinhos. Parabéns.

• /I
...Mas eu guardo tudo

aqui nomeu peito, tanto
po estudando teu jeito ..

u�o t�l!1Ro espetando uma
cé; Sonho tanto com esse

I romance. Que tolo...Mas eu
nãoconsigo evitar. Porque eu
só vivo pensando em você..."

(Papas da Língua)

Palavra ele homem
Esse texto é atribuído aAmaldo
Iabot.'Mulherperfeitinha, que
não curte nada, se veste feito um
manequim de vitrine, nunca toma
porre e só sabe contar onde chega
a sequência de bíceps e tríceps.
Legalmesmo émulher de verdade.
E daí se ela tem celulite? O senso

de humor compensa. Pode ter uns
quilinhos amais, mas é uma ótima
companheira. Pode até sermal
educada quandovocê larga a cueca
nomeio da sala. Porque celulite,
gordurinhas e desorganização têm
solução. Mas ainda não inventaram
um remédio para a futilidade!"
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Sim!
Mais um casamento daqueles para integrar o time dos enlaces

mais bonitos de 2011, aconteceu na noite de sábado, na Igreja
São João Batista, Santa Luzia, em Iaraguâ, com mega recepção - e

bota mega nisso - no aristocrático ClubeAtlético Baependi. Os noi
vosAmanda eDiego são os bonitosfilhos deMiriamMarchi e Sérgio
Krause e de José Luiz Rausisse e Eliane Stinghen Rausisse. Diga o

nome de umafigura gente boa deA aZ do pedaço e ela estava lá. Os
noivos vão curtir a lua de mel em Cancun.

Kantan
A Cassius Seguros também
apostou no quesito qualidade
e aderiu ao sistema do Kantan,
se tornando mais uma

parceira do restaurante.

Acessíveis
Continuammuito atrativos

os preços de frutas, verduras
e cereais comercializados
no Mercado Municipal.
Vale conferir!

Línguas
Milhares frequentam
cursos de idiomas em

Jaraguá. Dentre os
.

estudantes, há gente que
já passou até dos 50, mas
não perde a oportunidade
de se reciclar e interagir
com a juventude afiada.

ern ndo SE Eveli \

Os queridos noivos apaixonados Fernando e Evelin, da

loja Akazo, estão ansiosos e na contagem regressiva para o

casamento, que será dia 26 de novembro. Chega já, amigos.

CASAMENTO A prefeita CecíUa KoneU, com o

marido Ivo, no casamento de Diego e Amanda
Marchi Rausisse, sábado, no Baependi

Moa Gonçalves

NIlMORIlDOS RofoUoMarchi e namorada

EUane, no casamento da sobrinha Amanda
Marchi e Diego Rausisse, sábado, no Baependi

33ambini
T�U;3373 ..2S:5ó

""nt",to@b"mbiff,j"r(j�uCl,�m,br
www_bombin"o,ogllo,co""br

o/MW,b4Yrnbín'jo(�ilQ"b'''9§pM,",m

o leitor liel
o leitor fiel de hoje é o

articulista e inteligente
Aldo Pavanello. Ele
também acompanha a

coluna todos os dias para
ficar super antenado nas

noticias da sociedade.J 1 .. 158

Cupido
Eles tentammanter certo distanciamento, mas
é perceptível que está rolando um climão entre

Saulo Cunha, "Iunha", e a loirinha Márcia. Os'dois

jovens estavam juntos, recentemente, no Patuá

com um grupo animado de amigos.

moagoncalves@netuno.com.br

mCOMarEI
• Aquele empresário
poderoso já está afinando
os detalhes para apoiar o
"Moleque Trauesso". Volto
ao assunto.

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o boa gente Volnei
Reinke, da VYP. Ele é outro

amigo que acompanha a
coluna todos os dias.

• O jovem empresário
Mayron Pereira, daMarechal
Máquinas eEquipamentos,
foi dar um rodopia business,
emPorto Velho.

NOIVOS Diego e llmanda protagonizaram
bonito casamento, no sábado·

• Dia 15 de outubro, na
SociedadeJoão Pessoa,
rola um deliciosoRisota

preparado por TatoBranco.

Muita água...
Apesar de toda amovimentação da
semana, os nomes para disputar a
Prefeitura de Iaraguá, em 2012, ainda
estão longe de urna definição.Aurn
ano da disputa, se tratando de política,
é como se faltasse urn século.

Pense nisso
. A beleza da vida se

multiplica cada vez que
partilhamos com alguém
que amamos. Se você

quisermultiplicar a vida,
você precisa dividi-la.

• OMotelKalahari,
que trouxe a gente boa
Biaine para aprimorar
o atendimento, também
apresenta, em breve,
muitas novidades no

quesito conforto.

• O empresárioRodolfo
Marchiapreseniau a bela
namorada Elaine, sábado,
no casamento deDiego
Rausisse e da sobrinha
AmandaMarchiKrause.

• Respeite e valorize o

idoso.

• Com essa, fui!

FENPAR No coquetel de lançamento do GaIaxy, que ocorreu
no último sábado,'as amigas Claudia, Josi, Sandra e Carolina

Folocódromo
Uma igreja evangélica próxima à casa
de um coleguinha tem, na frente, placa
anunciando, entre outras maravilhas,

.

sessões de 'descapetamento' - o que quer
que seja isso - e oferecendo orações grátis.
Sempre digo que sou uma besta. Acreditava

piamente que toda oração era grátis, pois
assim foi ensinado por Cristo. Pelo que
entendi, lá é cobrada, portanto, aproveite
a promoção. Só tomando mesmo um copo
bem gelado do delicioso chope Kõnigs Bier.

Encantador
Sedutor em tempo integral, Dr.
Moacir Bertoldi tem estado em

todo e qualquermovimento
de partido político nesse atual

período de ebulição eleitoral.
Contabilizando mais pontos a favor
no quesito 'aceitação' em meio da
turma também quero um cargo.

MarceloMueller
Ontem, Marcelo Mueller, meu
"irmão" camarada, certamente foi o
aniversariante mais cumprimentado do
dia. No domingo, a data foi comemorada
intensamente na sua bela casa, rodeado
dos queridos amigos. Parabéns, "Mómó"!.
Só desejo que você tenha saúde e seja
feliz para sempre. Tim tim!

capital
www.imoveiscapital.net

47 .3370.2900

Aproveitar
um bom
conselho

requernaais
sabedoria do

que dá-lo.

'oho
"LeonoR'

_ ��l)<, �..:;��.

1 ).Id I'
. Jll]ll

MARCELE GOUCHE

Encontro I miliar
As famílias Schmitt e Prim se reuniram no sábado, dia 1, na paróquia São Sebastião

para encontro familiar e festa de 50 anos de sacerdócio do frei José Luis Primo O

evento reuniu 450 pessoas em missa, seguida de almoço e festa. O patriarca da
família Schmitt foi Adão Nicolau que veio da Alemanha para São Pedro de Alcântara
em 1828, para Jaraguá do Sul veio um de seus filhos, Arnoldo Leonardo Schmítt,
iniciando um dos primeiro empreendimentos da cidade, o Curtume Schmitt.
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CRÔNICA
O RECONHECIMENTO
DA LITERATURA

LUIZ CARLOS AMORIM, CIII...IID'I'...rrwNSEESCRITOR E EDITOR n.&.I"I.II.LI1I,I;,t

Li o artigo /'A literatura em Santa Catarina", publica
do recentemente. Gostei do texto, lúcido e coerente,

mas me detenho no fecho do mesmo: /'A literatura de
Santa Catarina só será reconhecida e admirada nacio
nalmente, quando encontrar seu espaço dentro de seu

próprio território e entre a sua própria gente. Precisa
mos conhecer para reconhecer."

É a mais pura verdade. Não que não tenhamos gran
des escritores catarinenses, reconhecidos nacionalmen
te, como Salim, Urda, Flávio José Cardoso, Sérgio da Costa
Ramos, EnéasAthanázio, Júlio de Queiroz e outros, mas a

verdade é que o leitor catarinense não procura conhecer
a obra de autores da terra. E issó não se refere apenas ao

leitor comum, ao público em geral, que prefere comprar
os best-sellers a ler urn livro de autor daqui. Os próprios
escritores catarinenses prestigiam pouco o colega que
publica sua obra.

Tenho visto lançamentos de escritores de literatura
produzida aqui no Estado, nas feiras do livro, aos quais
pouquíssimos escritores têm comparecido. Dá para con
tar no dedo quem aceita o convite e vem comprar o livro
de autor catarinense. Um que não falha é Celestino Sa
chet, grande escritor catarinense e estudioso que conhe
ce a literatura daqui porque a lê.

Em Joinville, onde está sendo formada urna confraria
reunindo todos os escritores da cidade, três deles fizeram
recentemente um lançamento de seus livros na cidade, mas
das dezenas de escritores que fazem parte da nova agre
miação, apenas alguns poucos deles, os que sempre estão

presentes a eventos literários, prestigiando os colegas, é que
compareceram, como Else SantAnaBrum,WilsonGelbcke,
DonaldMalchinsky. Os outros que estavam presentes eram
os autores dos livros lançados: Célia BiscaiaVeiga, eu eMary

Bastian.
Então o trabalho feito

por algumas boas esco

las, no que diz respeito
a trabalhar escritores
locais em sala de aula,
lendo sua obra, fazendo
trabalhos sobre ela, con
vidando os focalizados

para interagir com os

alunos, é de vital impor
tância para que leitores
em formação conheçam
autores que às vezesmo-

ram ao lado, mas de quem nunca leram urna linha.
É esse trabalho de base, essa aproximação autor/leitor,

que precisa ser feito pela escola, que vai fazer com que o lei
tor catarinense conheça e reconheça a literatura produzida
aqui. Já perguntei, em palestras quais escritores da cidade
onde estávamos os estudantes conheciam, como Iaraguã,
por exemplo. E ninguém levantou amão para responder.

Em Joinville, a pergunta encontrou algum eco, um ou

. outro autor joinvillense foi citado, pois a escola já os tinha
trazido para conversar com os alunos, como estava fazen
do comigo, então alguns responderam, mas muitos outros
escritores, alguns com romances publicados err; nível na
cional, não foram citados. Demaneira que a escola tem urn

papel fundamental nessa aproximação autor/leitor, nessa
possibilidade de levar a obra do autor que reside namesma
cidade do aluno até ele. Não estou dizendo que é fácil, por
que sei que há muitas dificuldades enfrentadas pelos pro
fessores. Mas é preciso começar em casa. Casa que não
tem livros é casa que tem criança com menos possibi
lidade de vir a gostar de ler. Eu já comprovei isso mais
de uma vez.

É esse trabalho
de base, essa

aproximação autorl
leitor, que precisa ser
feito pela escola, que
vai 'fazer com que
o leitor catarinense

conheça e reconheça
a literatura

produzida aqui.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

o Estopa mora no bairro Tifa Martins. Mas, na semana passada, ele desapareceu de
casa, deixando a Lucimara desesperada. Segundo a dona, alguém abriu o portão e o

beagle fugiu ou, então, o cachorro foi roubado. Quem tiver informações sobre o cão,
favor entrar em contato pelos telefones (47) 3370-9324, 9189-5380 e 8482-1801.

Contabilidade

'l.I/Ww�qtJm�t.!.'Xlm,br

t 1t»?t-47�1

OVELAS

Qualidade

olcaTO.
gumz@gumz.oom,br

Oelde 1978

• FINA ESTAMPA
Tereza Cristina ofende Antenor e Patrícia fica ner

vosa. Marcela fotografa a confusão. Antenor vai atrás de
Patrícia. Wallace é retirado de maca do octógono. Tereza
Cristina obriga Severino a contar de onde ele conhece
Griselda. Antenor é expulso da festa. Baltazar diz a Tere
za Cristina que também não gosta de Griselda. Wallace
mente para o médico sobre o desmaio. Quinzé e Dagmar
têm a primeira noite de amor. Marcela dá um beijo em

Paulo. Celeste vai ver Solange cantar no baile funk. Pa
trícia confessa aVanessa e Ellen que ainda é apaixonada
por Antenor. Griselda fica espantada ao abrir a porta de
casa e encontrar Tereza Cristina.

• MORDE & ASSOPRA
Doutor Eliseu alerta Júlia que Dulce pode ter uma

doença grave. ícaro expulsa Amanda do quarto. Xavier
é humilhado na casa de Maria João. Nelsinho sugere
que Xavier está querendo voltar com Maria João. Salo
mé fica furiosa com a intimidade de Marcos e Natália.
Amanda afirma que vai embora com Rafael e pressio
na ícaro a tomar uma decisão"Cleonice resolve aju
dar Élcio a sair da cadeia. Júlia aconselha ícaro após
partida de Rafael e ele propõe a Amanda legalizar o
menino como filho. Guilherme diz à mãe que vai pagar
o hospital e ela aceita se internar.

• A VIDA DA GENTE
Ana fala para Rodrigo que Júlia é sua irmã e vai

embora abalada. Cris conhece Vivi Mourão no salão de
beleza. Ana e Eva chegam com Júlia ao clube e todos co
mentam a semelhança da menina com a tenista. Vitória
exige que Ana não deixe Júlia atrapalhar seu treinamen
to. Cris fica inconsolável ao descobrir que o marido fez
vasectomia. Moema conta para Iná que terá que cuidar
do marido doente. Ana apresenta Júlia para a avó. Jonas
manda Cléber suspender o pagamento da pensão para a

ex-mulher. Iná desconfia da história que Ana e Manuela
contam sobre Júlia e fala com Eva.

• VIDAS EM JOGO
Patrícia conta para Regina que Francisco brigou

com Rita e que está cada vez mais gostando da ideia
de ser mãe. Adalberto liga para Carlos dizendo que
tem uma informação importante sobre a turma do
bolão e marca um encontro com o rapaz. Jaqueline
conversa com Severino e diz que é injusto que ele ten
te afastar Divina dela e de Daniel e explica o por quê.
Zizi conta a Andrea e Lucas que Carlos é o autor da

explosão. Andrea e Lucas resolvem ajudar Zizi. Daniel
mente para Cacau que não está enxergando nada. Ele
se' declara para a adolescente.

JlNIVERS
V10

Amélia Dalpiaz
Ana C. Schmitz
Antonio F. Moser
Arthur B. F. Mumiz
Carlos L. Tamanini

Claudete L. Pinter
•

Cleberson M. de Jesus
Clerecí A. Pereira
Daiane Minei

Dalton L. Ferreira
Débora C. Bussarello

Diego A. Flor da Silva
Dieter Konel
Elemar Baumann

Jane V. Keunecke
Jenifer P. Oliveira
João M. Dezedks
Lourdes Colaço
Maicon A. Teixeira
Marceli H. Neuber
Márcio de M. Siqueira
Marcos L. Erdmann
Maria de L de S. Hullenger
Maria E. De Freitas
Maria J. L. Franzner
Maria O. G. Blank
Maria Pavanello
Marlete Naiberg
Marli F. Siewerdt

Euvira Demarchi Marlice B. Steffens
Evelise Mokowa Nilo Sinnm
FrancielaA Leitempergller Odete Adrovandi
Iracema H. Schulle Odirlei Siewerdt
Iria Konell Robson Karsten
Jaime da Silva Rogério Truppel

Roseli Junkes
Sandra M. D. Jung
Scharon S. Straub
Sonia S. G. Alves

Victor E. Tavares
William M. Voelz

Josephe A. da Silva
Marcos R.Gascho
Maria H. M. Patricio
Maria H. Patricio
Maria Irene G. Poffo
Marlene Pereira
Marli S. Caetano
Matheus H. Horongoso
Mauricio Ap. de Almeida
Milton Menslin
Nilton Bertoli
Noeli L. N. Muller
Rosalia Urbanski
Silvana K. Leitholdt

Alessandra Bethin
Azenir Parma
Bernadete Koch

Daniela Guse

Dolores O. Lennert
Elli L. Schultz

Francielle Adan
Francisco Koslowske
Francisleine Z. Bigaton
Jainir Baumgartel
Jalze C.Gonçalves
Jeferson Viero
João M. Amarante

Silvio Bolluf

Ialge Gonçalves
Tânia B. Fodi
Tcheilon Costa i
Ulisses Marcami
Vitor C. Machado
William M. Torezani

,
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Grupos de mais de 20 países
concorrem ao prêmio mais
importante do campeonato
mundial de dança, realizado
em Detroit, nos Estados
Unidos. A disputa é acirrada
e as coreografias misturam
manobras arriscadas de
parkour e movimentos
vigorosos de dança. Os mais
fortes concorrentes são
americanos, brasileiros e

alemães. Alguém será capaz
de vencer a nossa ginga? Com
Ziggy Marley e MV Bill na trilha
sonora. Várias cenas foram
feitas no Rio de Janeiro.

FILME: PÁSSAROS LIVRES

Juan é um simples pardal
da cidade, mas com grandes
habilidades para voar, e que
sonha ser um pássaro exótico.
Feifi é uma canário que, por
acidente, se vê livre da qaiola
em que sempre viveu. Agora
Juan e Feifi estão juntos,
acompanhados dos seus novos

amigos, a morcego Clarita,
o beija-flor e a pomba Líbia.
Juntos, eles compartilharão
uma aventura emocionante,
além de evitar ser comidos
pelo desajeitada gato Fredie.
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UM CONTO CHINÊS
Nesta comédia, que se passa na capital ar
gentina, Buenos Aires, Roberto (Ricardo Darín)
é um veterano da Guerra das Malvinas e o

mau humor em pessoa. Cheio de manias, ele é
dono de uma loja de ferragens, onde também
mora e curte a solidão. Até o dia em que resol

ve ajudar o Jun (Ignacio Huang) e sua vida
vira de cabeça para baixo. Afinal, um não sabe

falar a língua do outro e, enquanto o chinês
está sozinho em um país estranho, o argentino
só quer recuperar a amada tranquilidade.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1

.Os Smurfs - Dub (15h)
• Premonição 5 - Leg (17h, 19h e 21 h)
• Cine Breithaupt 2
.Conan, o bárbaro - Leg (14h10, 16h30, 18h50 e 21h10)
• Cine Breithaupt 3
.Assalto ao banco central- Nac (13h40 e 15h40)
.Larry Crowne - Leg (19h30 e 21 h30)
-Protessora sem classe - Leg (17h40)

JOINVILLE
• Cine Garten 1

.Os Smurfs - Dub (13h20 e 15h30)
-sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Garten 2
.Missão madrinha de casamento - Leg (15h1 O, 17h40 e 22h10)
.0 homem do futuro - Nac (13h e 20h)
• Cine Garten 3
.Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 17h,
19h,21h)
• Cine Garten 4

.Conan, o bárbaro - Leg (18h45 e 21 h15)
·Manda-chuva - Dub (14h e 16h)

,

• Cine Garten 5
.Amizade colorida - Leg (14h15, 16h45, 19h15 e 21h30)
• Cine Garten 6
•Premonição 5 - Dub (13h10)
-Premoníção 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21h50)
• Cine Mueller 1

-ccnan, o bárbaro - Leg (19h20 e 21h45)
·Os Smurfs - Dub (14h20 e 17h)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

• Cine Mueller 3
• Premonição 5 - Leg (13h45, 16h20, 19h e 21 h2Q)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Premonição 5 - Dub (13h20)
• Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21 h50)
• Cine Neumarkt 2

• Amizade colorida - Leg (14h, 16h30, 19h e 21 h30
• Cine Neumarkt 3
• Os Smurfs - Dub (13h30 e 15h40)
• Sem saída - Leg (17h50, 19h50 e 22h)
• Cine Neumarkt 4
• Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (13h e 18h40)
• Um conto chinês - Leg (14h45, 16h45 e 21 h)
• Cine Neumarkt 5
• Família vende tudo - Nac (13h45, 16h15, 18h50 e 21 h15)
• Cine Neumarkt 6 (Sala Vip)
• Missão madrinha de casamento - Leg
(15h10, 17h40 e 22h10)

·0 homem do futuro - Nac (13h1 O e 20h)
• Cine Norte Shopping 1
• Premonição 5 - Dub (13h30 e 17h50)
• Premonição 5 - Leg (15h40, 20h05 e 22h10)
• Cine Norte Shopping 2
·Sem saída - Leg (14h1 O, 16h25, 18h35 e 21 h)
• Cine Norte Shopping 3
• Amizade colorida - Leg (13h20, 15h50, 18h15 e 20h40)
• Cine Norte Shopping 4
• Família vende tudo - Nac (14h40, 16h45, 18h50 e 21 h15)
• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h20)
• Um conto chinês -Leg (171135, 19h45 e 21 h45)
• Cine Norte Shopping 6
• Missão madrinha de casamento -

Leg (16h1 O e 21 h30)
• Planeta dos macacos - Dub (13h45 e 19h05)
• Cine Norte Shopping 7
• Lanterna Verde - Dub (14h30 e 17h)
• Conan, o bárbaro - Leg (19h30 e 22h)

Timberlake tem

recaída com Jessica
Ao que tudo indica, o cantor IustinTimberlake
teve uma recaída com a ex-namorada, Iessica
Biel. Os dois foram vistos durante um evento

em LasVegas. Fontes afirmam que os dois
sentaram juntos em um jantar com outras

seis pessoas e, depois da refeição, entraram
no mesmo carro e foram embora. O casal
se separou emmarço deste ano, após
quatro anos de namoro.

Marc Anthony
-

compramansao
O ex-marido da cantora e atriz Iennífer
Lopez, MarcAnthony, acaba de comprar
uma residência de dezmilmetros

quadrados no oeste de Hollywood.
Recentemente, J - Lo adquiriu umamansão
demais de 15milmetros quadrados. O
novo lar deAnthony custaria cerca de US$
23,8mil pormês e conta com oito quartos,
um estúdio de gravação e uma lareira na
suíte master, feita de mármore italiano.

Gretchen desmente
ser garçonete
A cantora Gretchen desmentiu que está
trabalhando como garçonete nos Estados
Unidos. Na semana passada, fotos dela
vestida com uniforme de uma lanchonete
vazaram nas redes sociais da internet e a

rainha do rebolado chegou a confirmar
a nova ocupação. Mas, agora, Gretchen
disse que apenas estava gravando um
comercial. "Na verdade, eu vim para cá

para fazer uma turnê", afirmou.

Apresentadora faz
bolo para os filhos
Feliz com o aniversário de dois meses dos
filhos trigêmeos, amodelo e apresentadora
Isabella Fiorentino comemorou a data. "Vai
ter até festinha no hospital! Olha o bolo",
escreveu ela no Twitter. Bernardo, Lorenzo
e Nicholas nasceram prematuros no dia 1

de agosto e seguem internados no Hospital
Albert Einstein, em São Paulo.A previsão é

que osmeninos sejam liberados neste mês.

HORÓSCOPO

Baixista do Kiss se

casa na Califórnia
Gene Simmons, baixista do Kiss, casou
com Shannon Tweed no último sábado.
Os dois namoravam há 28 anos. Eles
trocaram votos no BeverlyHills Hotel,
na Califórnia. Entre os mais de 400
convidados estavam celebridades como

Hugh Hefner, Bill Maher e os outros
membros do Kiss. Os filhos do casal
também estavam presentes: Nick, 22 anos,
e Sophie.zlã, que foi a dama de honra.

Thaís Araújo cogita
ter mais um bebê
Mãe há apenas quatro meses, TaísAraújo
já pensa em ter um segundo filho. Isso
porque, ela quer que as crianças tenham
pouca diferença de idade. Além disso, a atriz
também elogiou Lázaro Ramos no papel de
pai e disse que ele dá banho, brinca e leva
JoãoVicente para passear. Segundo Taís, o
único problema é que o ator não acorda
à noite quando o bebê chora.

ii ÁRIES II LIBRA

Não fique na dependência de outras pessoas para chegar aonde O dia começa com certa tensão em família. Você pode conflitos de
quer. Este é um ótimo momento para lutar por autonomia, mas interesse envolvendo parentes. Os sinais de briga se revelam mais

não convém medir forças com gente autoritária. fortes. Na área afetiva, um rompimento pode ser definitivo.

t;J TOURO II ESCORPIÃO
Eis um dia em que a concorrência profissional ficará mais Este dia será marcado por alguns contratempos, por isso,
acirrada. Não deixe, porém, que o excesso de trabalho ou a tensão procure ter calma. Você pode ter problemas com perda de dados
afete a sua saúde. A vida amorosa pode ficar em segundo plano. e mal-entendidos. No campo sentimental, esta é uma fase de

introspecção.

II
GÊMEOS
O astral revela uma grande oscilação de humor: cuidado! • SAGITÁRIO
Mudanças e contratempos podem deixar o dia bagunçado. O Negócios e amizade não se misturam, por isso não arrisque. O dia

astral desfavorece os relacionamentos afetivos. assinala perdas materiais. A falta de entendimento ou flexibilidade

por parte da pessoa amada pode gerar um rompimento.

ii
CÃNCER
OS mais íntimos anseios podem bater de frente com o que as

DI
CAPRICÓRNIO

pessoas esperam que você faça. Não deixe fatos do passado Tenha cuidado para não medir forças com pessoa de autoridade .

interferirem no dia. O astral também revela dificuldades no Não se arrisque a reivindicar aumento ou promoção, pois qualquer
romance. tipo de acordo neste período não será satisfatório.

1'1
LEÃO

li
AQUÁRIO

Nem tudo vai acontecer conforme o planejado. Manter a calma e Não se deixe abater pelo desãnimo. Vencendo as dificuldades é
o bom humor pode ser fundamental agora. Há perigo de sacrificar que se pode conhecer a própria força interior. Convém adiar uma
a vida amorosa no decorrer desta noite. tentativa de acordo. O distanciamento'com o par pode aumentar.

111
VIRGEM

tIl
PEIXES

O astral revela a possibilidade de atrito em família por causa de Não deixe que o pessimismo tome conta do astral. Convém reagir
bens. Tente controlar os gastos e fuja de negócios mirabolantes. aos acontecimentos ao invés de se render a eles. Na área afetiva,
No amor, talvez seja preciso lidar com sentimento de perda. é preciso cuidado com críticas e atitudes de indiferença.
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• 4/10
Teatro: A tecelã
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 20h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 5 A 8/10
Teatro: Festival de Formas Animadas
Onde: Centro Cultural da Scar, em
Jaraguá do Sul
Horário: manhã, tarde e noite

Quanto custa: R$ 10 e R$ 5

Informações: (47) 3275-2477

• S/lO
Oficina: Manipulação de Bonecos
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: das 14h às 18h e das 19h às 22h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• S/lO
Balada: Fuel Sertaneja
Onde: Zum Schlauch, em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 21h30
Quanto custa: R$ 10 (feminino) e

R$ 15 (masculino)
Informações: (47) 3376-4822 ou contato@
fueleventos.com.br

IBope
CONFIRMA:

• S/lO
Teatro: Lili Reinventa

Quintana Cia Téspis
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 9h, 10h, 14h e 15h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

Quanto custa: gratuito
Informações: no e-mail dilomar@
pequenosvencedores.com.br

Horário: a partir das 23h
Quanto custa: R$ 15 (feminino)
e R$ 20 (masculino)
Informações: (47) 8433-0083 e 9604-8777
ou contato@fueleventos.com.br• 7/10

Teatro: Um príncipe chamado Exupéry
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h, 19h, 21h30 e 24h

Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 9/10
Encontro:VWQuadrados
de Santa Catarina
Onde: Pavilhão de eventos,
em Massaranduba
Horário: das 10h às 17h

Quanto custa: dois quilos
de alimento não-perecível
Informações: (47) 8406-2199

• 6 A 12/10
Festa: Schützenfest
Onde: Parque Municipal de
Eventos, em Jaraguá do Sul
Horário: consultar programação
Quanto custa: gratuito, R$ 10 e R$ 5

(consultar programação)
Informações: www.schutzenfest.com.br

• 8/10
Festa: Galeto
Onde: Escola Santo Estevão,
em Jaraguá do Sul
Horário: a partir das 18h

Quanto custa: acesso gratuito
Informações: (47) 3055-8224

• lO/lO
Teatro: João e a Bruxa Cabelão
Onde: Sesc, em Iaraguá do Sul
Horário: 9h e 10h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 6/10
Teatro: Maria e Fulaninhos
Onde: Sesc, em Jaraguá do Sul
Horário: às 14h e 15h
Quanto custa: gratuito
Informações: (47) 3275-7800

• 8/10
Shaw: Matanza
Onde: Espaço Oca, em Iaraguá do Sul
Horário: às 23h

.

Quanto custa: R$ 25 e R$ 30

Informações: (47) 3370-9160 ou http:/ /
bardooca.blogspot.com

* QUER DlVULG.IIR O
SEUEVENTO .IIQUI?

* Então. junte todas as informações a
respeito e envie umamensagem para
Ice"y@oc:orreiodopovo.c:om.br. Os

e-mails devem ser enc:aminlaados uma
semana antes do evento.

• 7/10
Concerto: Orquestra de Cordas
PequenosVencedores
Onde: Escola Santo Estevão,

.

em Iaraguá do Sul
Horário: às 15h15

• 8/10
Balada: Leozinho x Rodrigo Paciornik
Onde: TheWay, em Iaraguá do Sul

PetA 'Ia vez,
A MAIS OUVIDA.

,j t· � I ,j ; III �. I j 111 j 111111111111 ! 111111111111111.1111
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Benyamin Parham Fard

ECO

benyamin@biovita.com.br

Licenciamentos ambientais
Um dosmais importantes
instrumentos criados a partir
daPolíticaNacional deMeio
Ambiente, em 1981,foram as

autarquias ambientais de polícia'
e controle, afim defazer valer as
premissas da legislação ambiental
brasileira, bem como o direito
constitucional do cidadão ao meio

ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum e essencial à sadia

qualidade de vida.
Tais autarquias dividem
concorrentemente suas

obrigações em território nacional,
seccionadas em um único órgão
federal (lhama), um único órgão nos
Estados (patma, no caso deSanta

Catarina) e se assim instituído,
um único porcadamunicípio que
possuafundação ambiental.
Entretanto, o que tem se

visto àqueles que deveriam
ser instrumentos de controle
administrativo efiscal ambiental
para o desenvolvimento sadio do

Brasil, é o desvio de conduta em
algunsmuitos casos, onde àqueles
profissionais que cabe a aplicação
da lei vê-se a prática de corrupção
ativa e passiva, no intuito de
absorver vantagensfinanceiras,
pessoais ou políticas.
Não se deve sergeneralista,
pois ainda hámuitos bons
profissionais que cumprem seu

o noticiário nacional veiculou na semana

'passada uma série de reportagens acerca da
controversa interdição do shopping Center
Norte, em São Paulo, pela Companhia de

,
Tecnolegia de Saneamento Ambiental
(Cetesb), em função do vazamento de

gás metano advindo do lixão localizado
abaixo das construções do shopping. Não
há impeditivos para que construções sejam
feitas sobre lixões ou aterros desativados,
desde que observadas uma série de

precauções técnicas, as quais variam de

acordo com o tipo de lixo depositado no

terreno. Entretanto, 'o que faz refletir é se

realmente os resíduos sólidos urbanos
deveriam ser enterrados ao invés de
servirem 'de fonte energética para a

população que o gerou.

dever deforma idônea, correta e

transparente, mas estes acabam

por ter sua imagem manchada ao
se deflagrarem casos absurdos de

corrupção em órgãos ambientais,
tais como os observados em Santa

.

Catarina nos últimos meses.

Sempre há solução para tais casos,
mas isto requerpulsofirmeda
sociedade em cobrarpunição
exemplaraos envolvidos, bem como

emforçarosgovernos emmelhor
atender (remunerar e equipar) os
profissionais dos órgãos ambientais
para que osmesmos não sejam
facilmente seduzidospela corrupção
instalada nestepaís desde os idos do
Brasil Império.

Coleta seletiva
com chip?
Para demonstrar o quanto pode se

evoluir na coleta seletiva residencial,
a cidade holandesa de Enschede

aplicou aos munícipes uma nova
tecnologia através do uso de chips que
fez aumentar em 42% a reciclagem no

município, além de classificar que tipo
de resíduo é descartado pelos cidadãos.
Desta forma, a Prefeitura não só pode
taxar apenas os resíduos considerados
vilões (como o plástico), mas cobrar
mais daqueles que produzem mais
lixo oumesmo bonificar aqueles que
reciclam adequadamente.

'Errata
Na edição de O Correio do Povo de

27/09/2011, coluna Eco Sustentável,
Energia Eólica, leia-se megawatts (MW)
ao invés de gigawatts (GW).

Fotossíntese artificial
-

Assim como a vida imita a arte, a ciência muitas
vezes imita a natureza no intuito de obter êxito.
Neste percurso, foi desenvolvido um "novo modelo de
célula fotovoltaica com aparência de uma folha de

planta, a qual produz eletricidade via fotossíntese.
Conhecida como fotossíntese artificial, tal novidade foi
apresentada em Anaheim, nos Estados Unidos, por um
grupo de cientistas que desenvolveu uma folha artificial

capaz de produzir energia elétrica.

Subsídios a agricultores
Lançado oficialmente em Manaus pela presidente Dilma
Rousseff, o Bolsa Verde visa inicialmente conceder
subsídios aos agricultores classificados em linha de

pobreza para que os mesmos mantenham as florestas
nativas em pé. O valor previsto do Bolsa Verde é de

R$ 300,00 por trimestre, entretanto, os agricultores
devem seguir técnicas sustentáveis de manejo e evitar o
desmatamento em suas propriedades.

Isopor de cogumelo?
Os pesquisadores norte-americanos Eben Bayer
e Gavin Mclntyre desenvolveram aquilo que
pode ser uma opção ecol6gica ao famoso vilão
das embalagens em todo omundo: o ísopor, O
substituto? O cogumelo, Mais precisamente uma
espécie de raiz de cogumelo conhecido como

micélio, que é colocada em uma estufa junto com
os restos agrícolas, então o fungo se desenvolve e

forma uma espécie de liga com as sobras, o "eco
isopor". O viés sustentável é completamente valido,
entretanto, seu tempo de produção inviabiliza
fabricação em larga escala.
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VICTOR DANlCH.
DIRETOR EXECUTIVO

JARAGUATEC

Mais uma vez o Programa Sinapse da

Inovação - Operação SC 2011, está
sendo lançado pelaFapesc emparceira com
a Fundação Certi, o qual será operacionali
zado através de três etapas sucessivas, que
permitem aos empreendedores participan
tes desenvolver ideias sobre novos negócios
ouprodutos.Oportunamente toma-seneces
sário esclarecerque tal temática estáorientada
a estimular a produção de ideias inovadoras

porpartedacomunidade comourn todo,mas
que envolva na sua essência, unía interação
solidária entre empresa e comunidade aca

dêmica, como forma efetivade transformar
se em uma matriz do desenvolvimento e

socialização do conhecimento.
Por se tratar de um projeto que contem

pla um processo sofisticado de avaliação,
o mesmo cumpre a tarefa de estimular o
desenvolvimento regional, facilitando a

geração de emprego e renda por meio da

construção de trabalhos qualificados. Para
tanto, o programa propicia urna comunida
de de empreendedores que interagem num

habitat apropriado, que viabiliza a discussão
-

através de urn portal Sinapse, cuja interativi-

dade permite a criação de uma cultura em

preendedora entre os diferentes atores do

processo de inovação de modo cooperativo.
As propostas dos participantes do pro

grama serão contempladas através de urn

processo de capacitação em planejamento
para as 500 propostas selecionadas, com
recomendação dos 200 melhores projetos
às incubadoras de empresas catarinenses e,

finalmente, com suporte técnico, financeiro
e de negócio, com 50mil reais não reembol
sáveis para os 100 projetas finalistas, tendo
como novo requisito, urna contrapartida de
2.500 reais por parte de cada beneficiário
dos recursos. A Região Norte, que faz parte
das oitomessoregiões que dividem o Estado
de Santa Catarina, é coordenada pelo Cen
tro de Inovação e Pesquisas Tecnológicas -

JaraguaTec, que compreende Jaraguá do Sul
e comunidades vizinhas, além de São Bento
e Rio Negrinho, e que teve em 2010, oito

projetos aprovados, dos quais, cinco estão
sendo desenvolvidos por empresas sediadas
no JaraguaTec. Tal resultado mostra a con-

I

solidação deste Centro de Pesquisas como
promotor de ideias inovadoras, que fez com

que tivesse nessa oportunidade a melhor
média de projetos aprovados no Estado.

Programas de tal natureza possuem
uma direção certa, a de promover o desen
volvimento autônomo da nossa tecnologia,
por meio de um claro interesse na intera

ção universidade-empresa. Nesse contexto,
a criação de empresas por pesquisadores
universitários, entre outros, é urn dos mais
eficientes mecanismos de transferência
de conhecimentos e de geração de intera

ções estáveis, além de sua utilidade para
o próprio mercado. Um pesquisador uni
versitário que se tomou empresário é um
indivíduo que pode transitar naturalmente
entre a cultura empresarial e acadêmica;
percebendo a importância da interação en
tre ambas. O financiamento governamental
para projetos conjuntos, como é o caso dos
recursos da Sinapse da Inovação, serve para
operacionalizar sem riscos os novos negó
cios que surgem dentro das incubadoras,
cumprindo dessemodo, o papelfundamen
tal que deve nortear o processo de geração
de tecnologia, atender de forma eficiente as

necessidades da sociedade.

DO LEITOR

�

Ecom imensa alegria e satisfação que
professores que participaram damobi

lização em prol de um salário justo numa

escola pública de qualidade agradecem a

presença dos mais de 300 alunos nas ativi
dades com o objetivo de reposição de au

las, nas manhãs do sábado dos dias la e 17
de setembro.

Professores e alunos se empenharam
para que estes dias fossem um sucesso. Fo
ram dois encontros realmente especiais de
troca e partilha. Agradecemos de coração
cada aluno que participou das atividades.

Neste conjunto não poderíamos deixar
de mencionar e agradecer os pais quemui
to influenciam nas atitudes de seus filhos.

Ressaltamos o valor de cada um dos
alunos para a Escola de Educação Básica
Professor José Duarte Magalhães.

Contamos com a presença de todos nos

próximos eventos.
"Há homens que lutam um dia e são

bons, há outros que lutam um ano e são me

lhores, há os que lutam muitos anos e são

muito bons. Mas há os que lutam toda a vida
e estes são imprescindíveis". (Bertold Brecht)

Maria llparecidaGruner, professora

EDITAL DE INTIMAçÃO
REPÚBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA .

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380
Centro - 89251-201- JARAGUADO SUL-SC

Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
NQs termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de titulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar destapublícação, sendo facultado o direito à sustação
judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 189338/2011 Sacado: ACYR ODWAZNY Endereço: RUAALVIN CARLOS KRUGER 205 - Iara
guá do SuI-SC - CEP: 89260-370Credor: RODRNELAUTO CENTER LTDAME Portador: - Espécie:DMI- N'
Titulo: 398003 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 347,60 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total
a pagar R$424,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 347,60 - Jur'is: R$1,27 Emolumentos: R$ 10,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189942/2011 Sacado: AUZANGELA CRISTINAGONCALVES Endereço: RUAWAITER KRU
GER 1516 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89255-078Credor:PERFILCOMERCIODE CALCADOS LIDA Portador:
- Espécie: DMI- N'Titulo: 4453117 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$140,60 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$209,88 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 140,60 - Juros: R$ 0,14
Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189437/2011 Sacado: ALMAERIWOLF Endereço: RUA URUBICI312 - Iaraguá do Sul-SC
CEI?: - Credor: ANDISATCOMERCIO DE ELETRONlCOS IlDAME Portador: - Espécie: DMI- N'Título:
26-04 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$100,00 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar

• R$171,71 Descrição dos valores: Valor do título: R$100,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$'22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

Apontamento: 189381/2011 Sacado: CELlAREGINAWPES Endereço: EXPEDICIONARlO GUMERCINDO
DA SILVA PORTO 555 APTO 53 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-000 Credor: PODER IMOVEIS lIDAME
Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 0000007308 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.004,13 - Data para
pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar R$1.072,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.004,13 -

Juros: R$ 3,68 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: H$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189525/2011 Sacado: ClCERO FRANTHESCO PASlNl Endereço: RUA DOS lMIGRANTES
1300 BLOCO DAPTO 12 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: '89254-430 Credor: FARMAClAMARClA IlDA - ME Por
tador: - Espécie:DMI- N�TItulo: 4901- Motivo: falta de pagamentoValor: H$ 405,00 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$478,66 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 405,00 - Juros: R$ 1,48
Emolumentos:'R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 189497/2011 Sacado: EDSON CARLOS DIONlSIO Endereço: FRANCISCO JACOMlNl230 -

BOAVISTA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-010 Credor: BVFINANCElRA S/ACH Portador: - Espécie: CBI
- N'Titulo: 131031923 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 608,31 - Data para pagamento: 07/10/2011-Va
lortotal a pagarR$783,64Descrição dos valores: Valor do título: R$ 608,31 - Juros: R$105,44 Emolumentos:
R$1O,85 - Publicação edital:R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189362/2011 Sacado: FABIO GATTIS Endereço: RUA EMMA ZIEMANN 99 - Iaraguá do
Sul-SC - CEP: 89255-370 Credor: MARMOlWUAMULLER lIDA Portador: - Espécie: DMI - N' TItulo: 384-
03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 282,00 - Data para pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar
R$351,70Descrição dos valores: Valor do título: R$ 282,00 - Juros: R$ 0,56Emolumento�: R$ 10,85 - Publica
ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189580/2011 Sacado: FERNANDO JOSE RODRIGUES Endereço: RUA BARAO DO RIO
BRANCO 805 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: BV FINANCEIRA S/A CH Portador: - Espé
cie: CBI - N' TItulo: 131026918 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.337,91 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$1.715,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.337,91 - Juros: R$
312,62 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189615/2011 Sacado: FOCUS CEL S lND DEMANlP AUT DE PRO IlDA Endereço: R EX
PEDICIONARIO A CARLOS FERRElRA,102 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: EUROCABOS MATERIAIS
ELETRlCOS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 62095 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.185,60 - Data para pagamento: 071l0/2011- Val.or total a pagar R$1.260,83 Descução dos valores: Valor
do título: R$ 1.185,60 - Juros: R$ 10,67 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicc.ão edital: H$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 189781/2011 Sacado: G. JMICHELDISTRlB. DE RF.BIDASEALfM. IID Endereço: RUAJOAO
JANUARIOAYROSO 2297 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-1l .edc.: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Portador: COOP.VlTIVFORQUEI'A lIDAEspécie:DMI- N'Titulo: 0000710502 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$1.942,00 - Data para pagamento: 0711012011-Valor total a pUGarR$2.016,31 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$1.942,00 - Juros: R$ 5,17 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189782/2011 Sacado: G. JMICHELDISTRlB. DEBEBIDAS EALlM. lID Endereço: RUAJOAO
JANUARlOAYROSO 2297 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89253-100Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Portador: COOP.VlTN.FORQUETAIlDA Espécie:DMI-N'Titulo: 0000701701-Motivo: falta de pagamento

. Valor: R$ 1.941,25 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagarR$2.015,56 Descrição dosvalores:
Valor do título: R$ 1.941,25 - Juros: R$ 5,17 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189783/2011Sacado: G. JMICHELDISTRIB.DE BEBIDAS EALfM. IID Endereço: RUA JOAO

JANUARlO AYROSO 2297 - laraguã do SuI-SC - CEP: 89253-100 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
Portador: COOP.VITIY.FORQUETA LTDAEspécie: DMI- N'Titulo: 0000710501 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.940,50 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagarR$2.014,81 Descrição dos valores:
Valordo título: R$1.940,50 - Juros: R$ 5,17 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189753/2011 Sacado: GERALDO APARECIDO DA SILVA Endereço: RUA JOAQUIM FRAN
CISCO PAULO 1613 - CHICO DE PAULO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-710 Credor: NOVA AUTO
CENTER COMERCIO DE PECAS Portador: - Espécie: DMI- N'TItulo: 00050 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 200,00 - Data para pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar R$271,46 Descrição dos valores:
Valor do titulo: R$ 200,00 - Juros: R$ 0,80 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 15,76

Apontamento: 189715/2011 Sacado: H J FABRICA DE DERNADOS DE CIMENTO L Endereço: RUA LEVI
NUS KRAUSE 698 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-660 Credor: CPX DISTRIBUIDORA DE PNEUS LIDA
Portador: - Espécie: DMI- N'Título: 000012440 004 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.972,00 - Data

para pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar R$2.045,94 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$
1.972,00 - Juros: R$ 3,28 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Dili
gência: R$15,76

Apontamento: 189722/2011 Sacado: INGRlD TAPlA DOS SANTOS Endereço: RUA ONELlA HORST 380
FUNDOS - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: l.G. INSTITUTO DA BELEZA LIDA EPP Porta
dor: - Espécie: DMI- N' Titulo: 49 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 238,75 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$313,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 238,75 - Juros: R$ 1,35
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

Apontamento: 189517/2011 Sacado: lZABELMAlHIAS Endereço: RUA JOSE NARLOCH 1568 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: - Credor: CAIXAECONOMICAFEDERAL Portador: - Espécie: CT - N'Titulo: 20.3077.149.25-
03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$13.148,60 - Data para pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar
R$13.550,83 Descrição dos valores: Valor do título: R$13.l48,60 - Juros: R$ 333,09 Emolwnentos: R$10,85
- Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 189522/2011 Sacado: JEAN FELIPE MARIANO Endereço: AlFREDO HANEMANN 26 - JA
RAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-570 Credor: VIRTUALAUTOMACAO lIDA Portador: - Espécie:DMI- N'
Titulo: 100342-2 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 271,67 - Data para pagamento: 07/10/2011- Valor
total a pagar R$348,05 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 271,67 - Juros: R$ 1,17 Emolumentos: H$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189491/2011 Sacado: JOSE EDSON DE LIMA Endereço: DOMINGOS ROSA 993 - Iaraguã
do Sul-SC - CEP: - Credor: CENTRO FORM CONO LES IlDAEPP Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo:
26413 - Motivo: falta de pagamento valoi: R$195,50 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar
R$267,86Descrição dos valores: Valor do título: R$195,50 - Juros: R$ 2,47 Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$ 22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189706/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMMOV E DEC II Endereço: AVGETUliO VAR
GAS 005 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BELFIXIMPORTACAO lIDA Portador: - Espécie:DMI- N'
Titulo: 9030/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 567,00 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total
a pagar R$675,41 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 567,00 - Juros: R$ 3,59 Emolumentos: R$1O,85-
Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontarri.ento: 190017/2011 Sacado: KASA DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS E DE Endereço: AV GETU
liOVARGAS 05 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: COOPERATIVA CREDITO liVREADMISSAO NOR
TE PR-SICO Portador: KAJOMAMOVELARlA lIDA Espécie: DMI - N' TItulo: 000985/4/4 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.158,22 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar R$1.269,98Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 1.158,22 - Juros: H$ 6,94 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: H$ 22,35
Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189366/2011 Sacado: LEANDRO BAHIENSE FERNANDES Endereço: RUAPEDRO GESSER
206 CASA - Jaraguádo Sul-SC - CEP: - Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDElRALIDAME Porta
dor: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0793007 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$131,00 - Datapara pagamen
to: 07/10/2011-Valor total a pagarR$207,60Descrição dos valores: Valor do título: R$131,00 - Juros: R$1,39
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189854/2011 Sacado: LINDA us LIDA-ME Endereço: AV MARECHAL DEODORO DA
FONSECA,N 583 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-701 Credor: I. TEYKORSKI & ClA IlDA ME
Portador: - Espécie: DMI-N'Titulo: NFE000000007DD - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 275, 10 - Data
para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagarR$340,30Descrição dos valores: Valor do título: R$ 275,10-
Juros: H$ 0,64 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento': 189746/2011 Sacado: MILENA DE LIMA MACHADO Endereço: RUA CHRISTINA ENRl
CONl MARCPJTO 44 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-423 Credor: KRAMARO CONFECCOES LTDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 000392-005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,04 - Data para
pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar R$432,02Descrição dos valores: Valor do título: R$ 362,04 - Ju
ros: R$ 0,84 Emolwnentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,24

Apontamento: 189748/2011 Sacado: NOELANTONIO DA SILVA Endereço: RUA FRANCISCO HRUSCHKA
2700 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-600Credor:MARMORARlAMULLER IlDA Portador: - Espécie:DMI
- N'Titulo: 440-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 164,00 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor
total a pagar R$235,09 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 164,00 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$
10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189570/2011 Sacado: PAUlA FRANCIELE B. NUNES Endereço: RUADOMINGOS ROSA 821
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-010 Credor:)JS CALCADOS LTDAME Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo:
.02/604 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45,00 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar
R$115,08Descrição dos valores: Valor do título: H$ 45,00 - Juros: R$ 0,19Emolumentos:R$10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189463/2011 Sacado: RENATACRISTINADEABREU Endereço:HUAFRlEDRIO-IWILHELM
SONNENHOHL 462 - laraguá do Sul-SC - CEP: 89256-320 Credor:ALLCEBEL E IDIOMAS LIDAME Porta
dor: - Espécie: DMI- N'TItulo: 1540 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 195,00 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$268,13 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 195,00 - Juros: R$ 2,47
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189527/2011 Sacado: RICARDO TREVELlN Endereço: RUA RUI BARBOSA 69 - Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89254-155 Credor: BV FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 251014516
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.171,57 - Data para pagamento: 07/10/2011- Valor total a pagar
R$2.438,46 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 2.171,57 - Juros: R$ 194,71 Emolumentos: R$ 10,85 -

Publicação edital: R$22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Apontamento: 189520/2011 Sacado: ROSA & GOMES'IlDA - ME Endereço: R. OSCAR EHLERT 286 - JA
RAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-836 Credor: INSTALADORA ELETRlCA CONIl LIDA Portador: - Es
pécie: DMI- N' Titulo: 11115984- - Motivo: falta de pagamento Valor: R$124,24 - Data para pagamento:
07/10/2011- Valor total a pagar R$195,52 Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 124,24 - Juros: R$ 0,62 .

Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189523/2011 Sacado: RUI MARTUCHI Endereço: RUAFRANCISCO JACOMlNl495 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-451 Credor:)JS CALCADOS ITDAME Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 03/594-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 74,68 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar R$144,89
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 74,68 - Juros: R$. 0,32 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189524/2011 Sacado: RUIMARTUCHI Endereço: RUAFRANCISCO JACOMINl 495 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89258-451 Credor:)JS CALCADOS IlDAME Portador: - Espécie:DMI-N'Titulo: 02/602-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 50,00 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total a pagar R$120,10
Descrição dos valores: Valor do titulo: R$ 50,00 - Juros: R$ 0,21 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 14,99

Apontamento: 189725/2011 Sacado: RUIMARTUCm Endereço: RUAFRANCISCO JACOMlNl495 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89258-451 Credor:)JS CALCADOS IlDAME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 01/616-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 61,50 - Data para pagamento: 07/10/2011-Valor total apagarR$131,69
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 61,50 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$ 10,85 : Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Apontamento: 189379/2011 Sacado: SUEli RIBEIROALMUAS Endereço:RUAEMMARUMPELBARTEL,63
APTO 202 - BAEPENDI - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-425 Credor: PODER !MOVEIS IIDA.ME Portador:
- Espécie:DMI-N'Titulo: 0000006819 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 657,38 - Data para pagamento:
0711012011- Valor total a pagar R$728,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 657,38 - Juros: R$ 2,41
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189521/2011 Sacado: SUZINEIVLl APARECIDA OSSVIEIRA Endereço: RUA JOAO FRANZ
NER393 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-640 Credor: CERVOSULDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOS
LIDA. Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 20686493 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 614,64 - Data
pata pagamento: 07110/2011-Valor total a pagarR$687,34Descrição dos valores: Valor do título: R$ 614,64-
Juros: R$ 2,04Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189975/2011 Sacado: TEEN COMERCIO DE CELULARES LIDA Endereço: RUA EXPEDI
CIONARIO JOAO ZAPELLA 22 - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-080 Credor: SIRI COMERCIO SERVICOS
lIDAME Portador: - Espécie: DMI- N'Titulo: 0002289401-Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.272,88
- Data pata pagamento: 0711012011- Valor total a pagar R$1.339.98 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.272,88 - Juros: R$ 2,54 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di
ligência: R$ 9,66

Apontamento: 189367/2011 Sacado: TRANSPORTESMAGALHAES Endereço: RUA LEOPOLDOMALHEIRO 15
APTO 210 BL C - Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-490 Credor: ClZESKI lNCADME EMP 1MBOBlllARlOS IlDA
Portador: - Espécie:DSI - N'Titulo: 1205 - Motivo: faltade pagamentoValor: R$12.oo0,00 - Datapara pagamento:
07/10/2011- Valortotal a pagarR$12.105,14 Descrição dos valores: Valor do título: R$12.000,00 - Juros: R$ 36,00
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189531/2011 Sacado: VALDENfR JOSE DE SOUZA Endereço: RUA BERTRAWEEGE 7483 -

laraguá do Sul-SC - CEP: 89260-160 Credor: ClNDER COMERCIO E TRANSPORTES LIDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N' Titulo: 03035 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 4.050,00 - Data para pagamento:
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NovoAmanhã completa
13 anos de fundação
Projeto enviado ao

Executivo prevê
que município fique
responsável pelos
custos de internação
de três dependentes

JARAGUÁ DO SUL

SÔNIA PILLON

São 13 anos de fundação e três
anos de portas abertas para o

tratamento de dependentes quí
micos. E apesar de toda a infraes
trutura disponível e de ser reco

nhecida como de utilidade pública
municipal desde 2007, e estadual a
partir de 2009, a Comunidade Te

rapêutica Novo Amanhã há dois
meses está com suas 12 vagas dis

poníveis, ou seja, sem internos.

O tratamento prevê nove meses
de internação, distribuídos em três

.

fases: desintoxicação, do primeiro
ao terceiro mês; interiorização, do

1-

quarto ao sexto mês; e ressocializa
ção, do sétimo ao nonomês.

A sede própria tem área total de

168,293 metros quadrados. Parte

do terreno é destinada à horta, que
integra a metodologia através da

laborterapia. As vagas são desti
nadas a homens de 18 a 65 anos

e o ingresso dos internos passa
pelo processo de entrevista, con
sulta com psiquiatra e a certeza

de que a internação é voluntá
ria. AI reabilitação é pelo trabalho,
com disciplina e senso de espiri
tualidade, baseada nos 12 passos
doM (Alcoólicos Anônimos) e NA
(NarcóticosAnônimos).

O presidente e coordenador
da Associação Beneficente Novo

Amanhã, Inácio Carreira, revela

que até o segundo semestre de
2010 a instituição atendia cinco

pessoas - uma delas por meio de

parceria firmada com o Issem

(Instituto de Seguridade dos Servi
dores Municipais). Para se subme
ter ao tratamento da comunidade,
o custo individual mensal é -de R$
800. "Em três anos, já passaram 15

pessoas por aqui." O índice médio
de recuperação de um dependen
te químico é de 1%.

Ontem, Inácio Carreira apre
sentou projeto à Prefeitura de

Jaraguá do Sul para obtenção de
três vagas gratuitas, que seriam
encaminhadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Social. "O resul
tado do tratamento começa a apa
recer depois de três meses. Se for

menos, é perda de tempo", afirma
Inácio, que atua como voluntário.
O novo Amanhã dispõe de equipe
técnica e de apoio basicamente
formada por voluntários. Inácio

Carreira, que integra o Fórum Cata
rinense de Comunidades Terapêuti
cas, constata que "grande parte do

problema está na própria família,
de acharem que o filho pode tudo,
de não darem limites e de não re

conhecerem que o filho é doente
e precisa de tratamento. Se o filho

apresenta problema de compor
tamento, na escola ou na família, é
preciso procurar ajuda", alerta.

Os telefones da instituição são

(47)3371-6670 e (47) 8812-8099.

EDUARDO MONTECINO
"','!Jr'

Sede no Rio Ce....o 2 soma ,168milmetros

quadrados, com horta de laborterapia
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"23a SCHÜTZENFEST

Gastronomia traz
vários destaques
Ofertas de alimentação incluem
desde salqadinhos até pratos típicos
alemães como o Eisbein e o Kassler

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

PEDRO LEAL

Nesta quinta-feira, inicia a

23a Schützenfest, e como

não poderia deixar de ser, as

festividades têm muito a ofere
cer além da prática do tiro. Para

quem aprecia a comida típica ou

que gosta da tradicional "comi
da de festa", a área de gastrono
mia da Schützen promete agra
dar. São 14 pontos de venda de

alimentos, incluindo um restau

rante típico, que pela segunda
vez ficou a cargo da Lanchone
te e Restaurante Bennert, e um

Café Colonial no pavilhão C.

Segundo o diretor de planeja
mento e desenvolvimento turís

tico, Lucas Fliegner Gonçalves,
não foi possível fechar todo o es

paço gastronômico, mas a qua
lidade é garantida. "Tínhamos
22 boxes à venda, porém os 14

que conseguimos comercializar
devem atender a demanda sem

problemas", afirma. Para evitar a
concorrência excessiva, a Comis
são Central Organizadora res

tringiu as licitações a apenas dois

pontos de venda por item. "Assim
não temos aquela guerra de pre
ços que poderia causar prejuízo
a quem obteve o espaço", explica.

Além dos 14 pontos de ven-

da, que abrangem lanches, sal

gados fritos, crepes, tapioca,
espetinhos, cachorros quentes,
sorvetes, pizzas, calzones, frutas
achocolatadas e a tradicional ba
tata recheada, o restaurante típi
co e um Biergarten, o pavilhão
A conta ainda com três barracas
de venda de bebidas, sendo uma
delas móvel. O pavilhão C tam

bém terá dois pontos para venda
de chope, enquanto o pavilhão B
terá um único ponto central.

No restaurante típico, os des
taques incluem Eisbein (joelho
de porco), marreco recheado e

Kassler (lombo defumado). O es

paço é o único com preços já de
finidos - R$ 18 por prato e R$ 10

para crianças dos cinco aos dez
anos. Os outros estandes terão o

preço final acertado hoje ou, no

máximo, até amanhã.

iii.... 'J.

Responsável pelo restaurante típico, Osvaldo espera superar o ano passado

Expectativa boa e correria na preparação
Com a aproximação da Schüt

zen, os comerciantes responsáveis
pela alimentação estão apurando
as preparações e as expectativas
são grandes: O responsável pelo
restaurante típico, Osvaldo Ben

nert, afirma que tudo indica que
esta edição da festa· vá tranquila
mente superar as edições ante

riores. "Tivemos muito orgulho de

participar no ano passado, e este

ano o resultado deve ser ainda
melhor", declara, otimista.

Veterana de 25 anos de parti
cipação em festas na região, Ivete
Correia também se demonstra
confiante. "Como já temos expe
riência nisso, estamos bem tran

quilos sem nada para se preocu�

par", assegura. A comerciante é

responsável por um dos estandes
de batata recheada. "Vou fazer a
receita tradicional, com bacon e

requeijão, e com provolone. Tenho
" 25 anos de experiência no preparo
de batatas recheadas", conta.

Com o box de lanches e sal

gados, o comerciante Rivaldo
Peters não está tão calmo assim.
"Estamos numa correria agora,
porque temos que preparar tudo,
e ainda temos o estande dos cre

pes para acertar", afirma. Rivaldo
vai servir salgados fritos como

coxinhas e pastéis, assim como

lanches, hambúrgueres e X-Sa
ladas. "Mas se tudo correr bem,
o movimento deve compensar o
trabalho extra", conclui.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Boneco gigantevestido com traje típicovai
recepcionar os visitantes da Schützenfest

PRODUTOS·E HORÁRIOS
HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

• Barracas: durante todo o

horário de funcionamento
da Schützenfest

• Restaurante Típico: das
19 às 23h todos os dias;
sábado, domingo e dia 12

(feriado) das 11 às l5h30,
além do horário normal.

PONTOS DEVENDA

• Uma barraca:
- Espetinhos
-Cachorro Quente
- Lanches e Salgados
- Frutas achocolatadas

• Duas Barracas:
- Batata Recheada
- Pizzas e Calzones
-Crepes e tapioca
-Sorvetes

.

• Restaurante Típico
• Bíergarten
• CaféColonial no
pavilhão'C

• Bebidas:
- Trêspontos no pavilhão

"

A - um deles móvel
- Um ponto central no
"pavilhão B

- Dois pontos no pavilhão C

.CARDÁPIO
RESTAURANTE TÍPICO:

• Carnes:
- Eisbein (joelho de porco),
marreco recheado, kassler,
salsicha branca e vermelha
e línguaao molho.

• Outros pratos quentes:
- Arroz branco, aipim com
bacon, purê de batata,
chucrute, repolho roxo,

farofa com bacon, strudel
e banana à milanesa.

� Sobremesa:
- Sagu commolho

"

branco (cortesia).

PREÇO

.

- R$ 18 e R$ 10 para
� crianças dos cinco
aos 10 anos;

,

- R$16,50 para membros
das Associações de Tiro
(apenas no almoço de

domingo).
"

, I

Preçq nas/barracas selá decidido até 'amanhã.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DIVISÃO ESPECIAL

Diretoria do
Juvefalaem
mudanças
Eliminado na semifinal do turno, Tricolor
terá que vencer o returno para garantir o
acesso à elite do futebol catarinense

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Mesmo com uma campanha
quase impecável, o Iuven

tus tropeçou no Hercílio Luz e foi
eliminado do turno da Divisão Es

pecial. Mais uma vez o problema
foi a pouca produtividade do ata

que tricolor. Depois de perder por
3 a O em Tubarão, no jogo de ida,
o Juventus precisava devolver o

placar no jogo de volta, no último
domingo, no João Marcatto. Mas
a vitória por 1 a O tirou o Moleque
Travesso da briga e agora a equipe
terá que se concentrar no returno,

que começa no dia 12 deste mês.
O primeiro desafio do Tricolor será
no Sul do Estado, contra o Atlético
de Tubarão.

Com a falta de produtividade
do ataque do Iuventus, mais uma
vez sobrou para o meio campo
Max marcar o gol da vitória. Aos
l4 minutos do primeiro tempo,
o jogador tabelou com Alex, re-

cebeu e chutou cruzado. Mas
ficou nisso. A equipe jaragua
ense tentando chegar ao ataque
e o Hercílio Luz se defendendo
em busca do gol de empate nos

contra-ataques. Quase no final
do jogo, o Iuventus ainda ficou
com um jogador a menos, com

a expulsão do lateral direito Ce
linho. Mas o principal desfalque
foi o treinador Nino, suspenso
por dois jogos depois de uma

confusão em Palhoça. Ele ficou
fora do banco nas duas partidas
da semifinal.

Planos da
diretoria

Depois da eliminação no últi
mo domingo, poderá haver algu
mas mudanças no João Marcatto.
O diretor da AGS Esportes, Antô
nio Silvério, já garantiu a dispensa
de jogadores e a contratação de
outros. A intenção da diretoria é
trazer mais um meio campo para
ajudar o camisa 10 Max, um za

gueiro e dois volantes. O atacante

Diego Sena, formado na categoria
de base tricolor, já estava jogando
no México, mas foi repatriado e

será integrado ao elenco profissio
nal nos próximos dias. Há a nego
ciação para a contratação de outro

atacante, mas a diretoria não re

vela o nome do atleta. No dia 25

deste mês termina o prazo para
inscrições de novos jogadores.

Mas, as mudanças não vão se

concentrar apenas no elenco. O

dirigente ainda afirma que algu
mas providências serão tomadas
e o projeto sofrerá algumas alte
rações. "O trabalho está bom, mas
precisamos repensar alguma coisa",
dizAntônio.A definição do que será
alterado acontece na reunião de
amanhã, no estádio João Marcatto.
Para Antônio, lima das únicas fa
lhas cometidas pela diretoria foi ter
montado o time com dois meses
de antecedência. "Montamos o

time antes para deixar tudo pron
to, mas isso nos consumiu finan

.ceíramente'; lamenta o dirigente: '

MARCELE GOUCHE

Iltaque doMoleque Travesso esbarrou nas boas defesas do goleiro Dalton

João Pessoa perde ,em casa

e adversários já encostam
Depois de nove rodadas, caiu

o último invicto no Campeonato
[araguaense da Primeira Divisão.

Jogando em casa, no estádio João
Lúcio da Costa, parecia que o

João Pessoa sairia com mais uma
vitória quando Pinheiro abriu
o placar aos 12 minutos do pri
meiro tempo. Mas, no segundo
tempo, o JJ Bordados reagiu. e
surpreendeu oVovô com a virada

para 3 a 1. Os gols da equipe do
TifaMartins foram marcados por
Tomaselli, duas vezes, e Jaison.

Mesmo com o resultado, o João
Pessoa se mantém na liderança e'
o JJ continua na 5a colocação.

Ainda no sábado, a Néki per
deu em casa para o Flamengo
por 2 a 1 e se' complicou de vez

na tabela de classificação. Já o

rubro-negro diminuiu a vanta

gem para o João Pessoa. No do

mingo, no estádio Eurico Duwe,
o Cruz de Malta sofreu para der
rotar o lanterna Botafogo por 2 a

1. Agora, os cruzmaltinos estão a

três pontos da liderança.

D Bordados vence de virada, derruba o último
invicto e semantém na briga da Primeirona
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Marcos ainda não
sabe quando'para
Campeão mundial com a seleção,
jogador ainda não decidiu seu futuro

AGÊNCIA FOLHAPRESS

A pesar de ter anunciado no

I\.início de 2011 que iria se apo
sentar no fim da temporada atu

al' o goleiro Marcos, 38 anos, está
cada vez mais em dúvida sobre
o seu futuro. Como ele mesmo

disse, "está bipolar" a respeito
de parar ou renovar seu contrato

por mais tempo. Se isso ocorrer,
o arqueiro garante que vai esten
der seu vínculo com o "salário lá
embaixo."

I'A ideia é essa, mas sei lá. Eu
sou meio bipolar. Às vezes, se

chegar o fim do ano com todo
mundo feliz e eu ficar feliz", so
nha o goleiro, que depois com

pletou. "Eu gosto de fazer o que
faço. Se for fazer a renovação

com o Palmeiras, vou baixar o sa
lário no chão, pelo simples prazer
de jogar futebol", afirma Marcos,
durante evento de lançamento
da sua clínica de fisioterapia, na
manhã de ontem.

Para não gerar expectativa
exagerada na torcida do Palmei

ras, que poderá perder seu maior
ídolo em campo no fim do ano,
Marcos fez questão de falar que
a decisão só será tomada após
o término do Campeonato Bra

sileiro. E deu a entender que o

prolongamento da sua carreira
está condicionado à conquista
de uma vaga na Libertadores.

"Vou cumprir meu contrato,
como sempre fiz. Não sei o que
o Palmeiras pretende para o ano

que vem. Tem chance ainda de ir

para a Libertadores, mas minha

intenção é chegar no fim do ano

e parar. Não adianta ficar brigan
do commeu corpo, porque só vai
me prejudicar. O Palmeiras tem

de brigar pela Libertadores. Sa
bemos da importância que tem

para os clubes em termos de pa
trocínio e jogadores para contra
tar. Como torcedor, gostaria da

classificação. Acho difícil o título,
mas temos plenas condições de
estar na Libertadores", finaliza.

Apesar das constantes crises
internas que o Palmeiras vive,
que levaram o técnico Luiz Fe

lipe Scolari a adotar uma lei do

silêncio, Marcos foi polido e não
criticou a determinação do trei
nadar. O goleiro citou ainda uma
frase de Muricy Ramalho, hoje
no Santos, para tentar amenizar
a situação do clube. Para o joga
dor, se não acabarem os conflitos
internos o mais rápido possível,
a situação só ficará pior no ano

que vem.

DIVULGAÇÃO
.��
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I
"I
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CBF cortaSandro e chamaRalfpára amistosos
Um dia após anunciar a não

convocação do atacante Kléber,
do Porto, o técnicoMano Menezes

precisou fazer mais uma substi

tuição por problema médico na

lista da Seleção Brasileira que vai
enfrentar a Costa Rica, sexta-feira,
em San José, e o México, na terça
da próxima semana, em Torreón.

O volante Sandro sofreu uma
lesão na panturrilha esquerda
durante o triunfo do Tottenham
sobre o Arsenal (2 a 1), na vés

pera, pelo Campeonato Inglês, e

foi cortado. Para o seu lugar, foi
chamado Ralf, do Corinthians.
Assim, o jogador do time paulista
será desfalque para o treinador

Tite no jogo contra o Atlético

GO, domingo, pela 28a rodada
do Campeonato Brasileiro, no

Pacaembu. O volante segue para
a Costa Rica hoje com a com

panhia do goleiro Jefferson. Às
6h20, no voo TA 137, os dois
saem doAeroporto Internacional
de Guarulhos rumo a San José, I

.
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Rodada é encerrada
O Campeonato Jaraguaense da Segunda Divisão teve sequência
nesse fim de semana. No complemento da rodada do dia 17 de
setembro, o Operário/Unidos venceu o Avaí por 3 a 1 e o Guarany
derrotou o Barrabaxo por 2 a 1.

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE A
278RODADA-1(10/2011
Palmeiras 1 x 1 América
Fluminense 3 x 2 Santos

.

Bahia 3 x 2 Avaí

278RODADA-2/10/2011
São Paulo 1 x 2 Flamengo
Vasco 2 x 2 Corinthians
Atlético-MG 1 x 1 Ceará
Figueirense O x O Coritiba
Atlético-PR 2 x O Internacional
Grêmio 2 x O Cruzeiro
Atlético-GO 2 x O Botafogo

288 RODADA - 5/10
21h50 - Cruzeiro x São Paulo

14° Bahia 33

15° Ceará 31

16° Cruzeiro 29

T 1r Atlético-PR 27

T 18° Atlético-MG 26 21' 7 i 5

T 19° Avaí 22 271 5 i 7 15 32 57

T 20° América 20 27i 3 i
1113 33 49

. I
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Classificados COpa Sul-Amertcana
TRebaixados para Série B

CAMPEONATO BRASILEIRO · SÉRIE B

W Coi. TImes
.

........ 1° Portuguesa
.... 2° Ponte Preta

.... 3° Náutico

.... 4° Americana
5° Sport
6° Boa

7" Bragantino
8° Vitória
9° Criciúma

10° ASA

11° Paraná

12°ABC

CLASSIFICAÇÃO
P 'J ; V : E i O ! GP j GC i SG A

54 127i 15 9 ! 3 ! 57127 ;

30 i 67%
49 ; 2T 14 7 i 6 ,44! 30 ! 14; 60%

48 i 271 13 9 ! 5 : 33 ; 25 ,8 '59%
47 i 27i 14 5 ! 8 i 33 i 30 ,3 : 58%

i � 1 ' :

i :

43 i 27' 1� 7 ; 8 ;44: 33 11: 53%

:� i �;I �� � 1:0 :!� I �� : :���

288 RODADA - 4/10
20h30 Duque de Caxias x Paraná Clube
20h30 - Salgueiro x Boa
20h30 - Americana x Bragantino
20h30 -Icasa x Vila Nova-GO
20h30 - Vitória x Grêrnio Barueri
20h30 - Guarani x Náutico
20h30 - Criciúma xABC
20h30 - Goiás x Ponte Preta
20h30 - Sport x São Caetano

40 ! 271 117 ' 9
i 37; 31 6 '49% 20h30�PortuguesaxASA. .

1
.

I

38 i 27[ 1q 8 ! 9 ;
28 i 31 -3 :47%

37 12711d 7 110 i 35 i 41 -6 146%
36 ; 21' 10 6 i 11 34 i 32 2 :44%
36 1271 8 ! 12! 7 35 j 35 O ,44%

13° Guarani 34 1271 9 ! 7 ! ti 34 i 35 -1 142%! 1 ! � i

14° Grêmio Barueri 34 j 27; 9 : 7 ! 11 34; 36 -2 142%
15° Icasa 32 ! 271 7 i 11! 9 39' 39 O '40%
16° Goiás 30 i 271 9 1 3 i 15 34 43 -9 37%

T 17" São Caetano 30 1"271 6 : 12i 9 38 44 -6 37%

T 18° Vila Nova 29 1271 7 : 8 ! 12 24 31 -7 36%

T 19° Salgueiro 25 ! 27' 7 ; 4 t 16
;
26 42 -16 31%

T 20° Duque de Caxias11 ; 271 1 i 8 i 18 i 22 57 -35 14% TRebaixados para Série C

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°: 153/2011
• TIPO: MENOR PREÇO 'GLOBAL
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL LO

CAL, SISTEMA GSM
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 04/10/2011, das 8:00 h às 1"1 :30 e

das 13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 18/10/2011 10:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotli, nO 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br.Es
clarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Isair Moser - Diretor Presidente /

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá
do Sul- SC - E-mail:jgsvar1@tjsc.jus.br

Juíz de Direito: Edenildo da Silva - Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO OE 30 DIAS

Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n" 036.02.006635-5

Exeqüente: Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINAS
Executado: Orlando José Campestrini e outro

Citando (a) (s): Orlando José Campestrini, brasileiro(a), Casado, Industrial, CPF
218.262.859-20, Jaraguá do Sul-SC e Maria Gorette Campestrini, brasileiro(a),
Casada, lndustrial, CPF 312.691.929-49, Jaraguá do sul-se.
Valor do Débito: R$ 156,822,74. Data do Cálculo: 19/09/2003. Por intermédio do presente,
a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m)
ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso do prazo deste edital,
efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do ex

ecutado. O executado. poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de
15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da citação. E, para que chegue ao conhe

cimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado .1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 07 de fevereiro de 2011.

Edenildo da Silva
Juiz de Direito
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Polícia suspeita de
ação de quadrilha
No último fim de semana, ladrões

arrombaram caixa eletrônico do banco

Bradesco e levaram leitores de cartão

MASSARANDUBA

CAROLINA CARRADORE

Todo o cuidado é pouco
quando o assunto é cartão

eletrônico. A Polícia Civil aler
ta para a possível ação de uma

quadrilha especializada em clo

nagem. Neste fim de semana,

caixas eletrônicos da agência
Bradesco, localizada no centro

de Massaranduba, foram ar

rombados.
Ao vistoriar a agência, por

volta das 20 horas de sábado,
policiais militares perceberam
que nenhum dinheiro havia sido

furtado, mas notaram que os lei-

tores dos terminais de autoaten

dimento foram retirados. A ação
é semelhante a outras registradas
em Blumenau e Joinville. A tática
é utilizar os equipamentos furta
dos em outros caixas eletrônicos
com o objetivo de clonar cartões
e copiar códigos e senhas.

Essa não é a primeira vez este
ano que os bancos de Massa

randuba são alvo de criminosos.
No mês passado, uma quadrilha
explodiu o terminal do banco

Bradesco, no centro da cidade.
Na ação, cerca de oito homens
atiraram contra o destacamento
da PM. Os criminosos não foram
identificados até então e o valor
furtado não foi divulgado.

Dicas
Para não cair em "golpes do

cartão", certos cuidados podem
evitar dor de cabeça. Um golpe
difundido é o famoso "chupa
cabras", um aparelho colocado
no terminal que copia senhas e

códigos. O ideal é sempre que for
realizar alguma transação com o

cartão, ficar atento para qualquer
movimentação estranha.Caso o

cartão fique preso na máquina
da loja ou no caixa eletrônico,
procure anular ou cancelar a

compra e comunique. imediata
mente o banco. Caso for utilizar
o telefone da cabine do caixa,
verifique se o telefone funciona.
Em caso negativo, o golpe é qua
se certo. Neste caso, não aceite

ajuda de nenhum estranho. Ten
te digitar sua senha sem que
ninguém consiga identificá-la.

ARQUIVOOCP

No mês passado, explosão de caixa eletrônico assustou osmoradores

Cliente de banco será indenizado
O Tribunal de Justiça determi

nau o pagamento de R$ 8 mil ao
cliente do Banco do Brasil, Mar
celo da Silva. O valor é referente
a uma indenização por danos

morais, por conta da presença de
Marcelo em um assalto no Banco
do Brasil, ocorrido em dezembro
de 2007, em Guaramirim.

No recurso ao' TJ, Marcelo

alegou que sofreu forte abalo
emocional ao presenciar o cri

me. Enfatizou também que o

banco possui dispositivos. de

segurança no interior da agên
cia' capazes de garantir segu
rança à clientela. Em sua defe

sa, o Banco do Brasil classificou

o assalto comoum caso fortuito
ou de força maior. O desembar

gador Luiz Carlos Freyesleben
argumentou que banco não

possuía câmara de segurança e

outros dispositivos de seguran
ça. A decisão da 2a Câmara de
Direito Civil do Tribunal de Jus
tiça foi unânime.

MARCELE GOUCHE

Motorista embriagado perdeu o controle do
,veículo, �teu em um poste de luz e fugiu a pé

Acidente deixa comunidade
cinco horas sem luz

Um' acidente registrado no

fim da tarde de sábado, por vol
ta das 17h, deixou boa parte dos
moradores do bairro Amizade
sem energia elétrica durante cer

ca de cinco horas. A batida foi tão
forte que o veículo partiu o poste
ao meio,

Segundo informações da Po

lícia Militar, a camionete Pajero,
placas DDG-8841, de Jaraguá do

Sul, trafegava pela rua Roberto

Ziemann, próximo à Dunke Pu

blicidade, quando o condutor

perdeu o controle e capotou. Com
o choque, o poste quebrou e caiu
em cima da Pajero. Segundo tes

temunhas, o condutor do veículo

apresentava sinais de embriaguez.
Com ferimentos leves, ele fugiu a

pé antes da chegada da PolíciaMi
litar. Ninguémmais ficou ferido.

O poste teve que ser removido

.

e a luz só retornou após o término
dos trabalhos da Celesc, por volta
das 22h. Em algumas residências,
a energia voltou após 40 minutos.
A polícia investiga o caso.

Arma e drogas
são recolhidas

Convênio é
assinado
Ainstalação do sistema de

",�à onito;amento eletr?mco
I;la o esta cadavezmaIS '

'

próxima. Ontem à tarde, o
governadorRaimundo Colombo
assinou o convênio que garante
aaquisição das câmeras para 31

, municípios. NoVale do Itapocu,
, neftciadas as çidad
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satanduba. O próXimo passo

é olançamento dos editaispara
definição das empresas que irão
instalar os equipamentos.

FALECIMENTOS
• Faleceu no dia 1/10 às 6h50, no Hospi
tal Sagrada Família, a Sra. Wally Janckow,
com idade de 77 anos. O sepultamento foi
realizado no dia 2/10, às 8h, saindo o fé
retro da Capela São Bento, seguindo após
para o cemitério Estrada dos Bugres.
• Faleceu no dia 30/9 às 22h, o Sr. Gus

tavo Borgmann, com idade de 74 anos. O

sepultamento foi realizado dia 1/10, às

16h, saindo o féretro da Capela Mortuária
São João Batista no Tlbagi, seguindo após
para o cemitério do Rio Branco.

• Faleceu no dia 2/10 às 14h50, o Sr. José A.

Berri, com idade de 55 anos. O sepultamento
foi realizado ontem, dia 3/10, às 15h, saindo
o féretro da Capela Igreja Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, Braço Campinha, seguínco
após para o cemitério Braço Campinha.
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SAÚDE

Alerta cor-de-rosaem outubro
Ponte ganha nova cor em campanha
de prevenção contra o câncer de mama
JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Quem passou pela ponte do

Baependi deve ter estranha
do a nova cor. O local foi pinta
do de rosa em uma das ações da
Rede Feminina de Combate ao

Câncer. A entidade promove em

Iaragua do Sul o Outubro Rosa,
que tem por objetivo conscien
tizar a comunidade sobre a pre
venção ao câncer de mama.

A programação continua hoje,
às 8h, com uma palestra do médi
co Luiz Carlos Stoeberl, no auditó
rio da Rede Feminina, na rua Pro
cópio Gomes de Oliveira, 801. No
próximo sábado, dia 8, ocorre nas

ruas do Centro um pedágio para
arrecadar fundos. No domingo,
dia 9, a mobilização continua no

parque Malwee, onde terá corrida
e caminhada em parceria com a

Acorjs (Associação dos Corredores
de Iaraguá do Sul).

As ações encerram no dia 15,
com uma caminhada na praça

Ângelo Piazera. Na ocasião será

lançado o calendário com fotos
de pacientes.

Além de divulgar a prevenção,
o evento busca neste ano arreca

dar donativos para custear ma

mografias. Durante este mês, 200
lojas estão enfeitadas com o tema

Outubro Rosa e mantêm uma cai
xinha para receber as doações.
Salões de beleza, quatro postos da
rede Mime e a confeitaria Brasil
também participam do evento.

O atendimento preventivo é
dado pela Rede Feminina a todas
as mulheres, mas têm prioridade
as desprovidas de plano de saú
de. É possível fazer exames e tra

tamento de graça para câncer no
cólon do útero e de mama.

Só no ano passado 4.361 pa
cientes foram atendidas pelaRede.
Neste ano, até o mês de agosto,
mais de 2.800 já receberam a aten

. ção necessária. A sede atende no

máximo 34 pacientes por dia, de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às
Uh e das 13h às 16h40.

EDUARDO MONTECINO

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

"""
• Bandas.típicas

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

alegria esperam por_yo�ê..'
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