
Formas
animadas

Rock

Festival iniciou ontem

com o espetáculo "O Caso
da Cobra Pantera". As

peças são apresentadas
na Scar, praça Angelo

Piazera e no Sesc ..

Depois de subir ao palco
do Rock in Rio, a banda
Matanza desembarca,

novamente, em Jaraguá
do Sul. O showacontece

.

no sábado, a partir
-

das 22h.
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UM BRINDE A ALEGRIA
EDUARDO MONTECINO

TRADiÇÃO Tem início hoje à noite, no Parque Municipal de Eventos, a 23a edição da Schützenfest, a Festa dos
Atiradores. Expectativa da Comissão Central Organizadora é que nos sete dias dO'evento, pelo menos 60 mil pessoas

visitem o local. Para atrair o público foram incluídas várias novidades na !)rogramação. Paginas·4 e 5

FortAtacadistajá
começa a contratar
emjaraquá do Sul

.

- Acusado de matar
a companheira se

entrega à polícia
O AGRICULTOR AMAURI GALCZNISK,
45 anos, foi encaminhado nanoite
de terça-feira ao presídio de Jaraguá
do Sul, após se entregar na delegacia
de Guaramirim. Página 23

Projeto social une

esporte e cidadania
no bairro Rio Molha

NEGÓCiO DEVE GERAR CERCA DE 150

. empregos diretos na cidade. O inves
timento nas obras de construção da

empresa, que vai atuar no atacado e

varejo, é de R$ 30 milhões. Página 6

HÁ MAIS DE UM ANO, O PROFESSOR

de educação física Pyter Luis

Spezia dá aulas de futebol em uma

escolinha no bairro onde nasceu e

vive até hoje, Página 21 l � II
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Lourival Karsten

I ÍNDICE PERÍODO

N SELIC 12% l.SETEMBRO.2011

D TR Q,100% 5.0UTUBRO.20Il

I CUB 1.126,42 OUTUBRO.20Il

C BOVESPA '1111{0,65% 5.0UTUBRO.20 II

li. POUPANÇA 0,6323 5.0UTUBRO.201I

D CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
O DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 1.8300 1,8315 .. -1.98%
R DÓLAR TURISMO (EM R$) 1,8100 1,9500 • 0%
E EURO (EMR$) 2,4475 2.4490 • -1.28%
S LIBRA (EM R$) 2,8310 2,8333 " -1,54%

Ikarsten@netuno.com.br

Irlftlu�«zjflPl;�nada
Depois de muitas polêmicas, o intervalo

intrajornada voltou a ser de meia
hora desde que cumpridas uma série
de exigências - como existência de
refeitório - o que ínviabiliza BUla

utilização por parte de pequenas
e micrcempresas. Hoje não existe
um tratamento diferenciado para

�

os trabalhadores nas pequenas e

microempresas em relação às grandes
ernpresas, o que torna algumas situações
nndto dUI(�eis corno, por e:xernplo" a

concessão de férias. Con10 o numero de
funcionários é reduzido, não poder fatiar
as férias é um grande problema.

Licitações públicas
7\ To painel 'Tratamento Favorecido e

1 V Diferenciado para a Micro e Pequena
Empresa", o presidente da Apevi, Alessandro Truppel
Machado, destacou a prerrogativa destas empresas,
no caso, de perderem uma concorrência pública
por uma diferença inferior a 10% em relação à
vencedora e poderfazer uma segunda proposta que
bata a melhor proposta eficar com o contrato.

Gram,eyer
Comemora no dia de hoje seus 25 anos de
existência ·esta empresa de Schroeder que é
um exemplo de inovação, apresentando ao

mercado uma série de soluções de ponta.

Quantos
emprega?
Existem muitas dúvidas sobre
o· percentual de trabalhadores
contratados por micro e

pequenas empresas. Mas, existe
uma razoável certeza de que
são mais de 50% do total. Uma
vez que a legislação aplicável

, é a mesma para empresas de

qualquer tamanho e qualquer'
ramo de atividade, existe a

reivindicação por uma legislação
diferenciada e por vantagens
para as de pequeno porte.
Claro que isto é complexo,
pois implica em uma profunda
mudança nas relações de
trabalho como são percebidas
por amplos setores do governo.
Parece que os sindicatos não
são capazes de negociar
tratamentos justos.

LOTERIAS
LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04593
1 ° 04.987 600.000,00
2° 16.777 12.000,00
3° 16.427 9.000,00
4° 73.à64 7.410,00
5° 11.021 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1180

03 - 05 - 11 - 20 - 29
37 - 39 - 42 - 44 - 50
52 - 57 - 65 - 70 - 82
83 - 85 - 92 - 97 - 98

MEGASENA
SORTEIO N° 1324

18 - 29 - 31 - 44 - 51 - 57

QUINA
SORTEIO N° 2713

07 - 36 - 42 - 49 - 76

DIVULGAÇÃO

Banqueiro do governo
o desempenho da Caixa Econômica Federal como

"banqueiro", respondendo por praticamente todos os

programas do mesmo está sendo contestado e já existe uma

decisão no sentido de dividir esta responsabilidade com o Banco
�i do Brasil. Desta forma, a determinação é no sentido de que

qualquer novo programa oficial que necessite apoio de uma

instituição financeira, seja entregue para o Banco do Brasil. Não
existem dúvidas de que a Caixa está gerenciando um número

grande demais de projetos governamentais.
�
wJ, C II aça aos ta entos
1,1 A mudança acelerada na economia mundial e a necessidade
�

das empresas em ampliar a competitividade têm exigido cada
vez mais uma ampla qualificação dos futuros profissionais.
A falta de trabalhadores com este requisito no mercado tem.

preocupado empresas e transformado algumas atividades.
Dentre elas, a prática de estágio. Atualmente organizações mais
consolidadas tem se antecipado e utilizado o estágio como meio
de recrutar talentos, o que não era cultura no passado. Tornar
se um "fábrica de talentos" tornou -se um bom negócio.

Empreendedores individuais
Depois de um início titubeante, o número de pessoas que optaram
pela formalização através deste programa chega a 52 mil em todo
o estado de Santa Catarina. Embora ainda longe do ideal, já é
um bom começo. Um novo incentivo para esta formalização é o

programa do governo estadual, que está disponibilizando para estes

empreendedores empréstimos de R$ 3 mil com juro zero. Mais uma

ação no sentido da formalização dos autônomos.

Produção industrial
o IBGE divulgou os números da pesquisa de produção industrial
e, dos 27 setores, 11 apresentaram queda em suas atividades em

agosto na comparação com o mês anterior. O maior recuo foi
no setor de alimentos que recuou 4,6%. Este setor responde por
11 % da estrutura industrial do país e por isto tem um peso muito

grande na variação negativa de 0,2% no total da indústria.

Avaliaqão de risco
Uma das perguntas é o motivo pelo qual a nota do Brasil

junto às agências de avaliação de risco não sobe de forma
mais expressiva, aproximando-se das notas de países
desenvolvidos, incluindo alguns em crise. Embora em alguns
aspectos o país esteja bem, ainda falta muito em termos de

transparência e rigor fiscal, para ficar em apenas um aspecto
I

em que o govérno poderia agir. Nossa nota que é Baaz,
ainda está dois graus abaixo da menor nota ''X'. Utilizando
uma metáfora, somos aquele estudante de cuja capacidade
ninguém duvida, mas que só consegue o suficiente para
passar de ano. Está sempre "levando na flauta".

Material de construção
Segundo dados levantados pela Anamaco (Associação
Nacional dos Comerciantes de Material de Construção), o

varejo de material de construção teve um crescimento de 2,5%
em setembro, em relação a igual mês do ano passado.
No acumulado do ano, este crescimento está em 6%, o que
mostra que está havendo um crescimento mais modesto

Buraco negro
Pela sua definição, é um fenômeno que atrai toda a

matéria em seu campo de atuação, inclusive a luz, e

está sendo utilizado para representar o potencial da
crise que está, acontecendo nos rnercados mundiais.
Em situação normal, é difícil que ninguém esteja
disposto a comprar uma empresa que está à venda

por menos que o valor do seu patrimônio, DIas é
o que acontece atuahnente em alguns casos no

mercado de capitais. O resultado é um grande
desequilíbrio na vida econômica, o que gera ainda
mais incerteza que, por sua vez, realimenta o sistema.

Enquanto não surgir UUl evento decisivo que mostre

uma reversão nas expectativas, continuaremos
realimentando o medo. O pior é que, quanto mais
se espera por esta solução, maior fica a dúvida em

relação à capacidade dos governos e do mercado em

gerá-la e maior é o risco que uma destruição sem

precedentes na economia mundial.
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

Ele não era muito diferente de muita
I

gente que anda por aí, gente boa, mas

ingênua, ou melhor, ignorante. Já vou di
.zer do que se trata, é de um caso mortal,
muito triste, mas comum.

Tenho lido sobre Michael Jackson
tudo o que se tem dito sobre ele desde a

sua morte. Um horror a causa da morte

dele, um sujeito jovem, famoso, rico e

infeliz. Nessa infelicidade, que duvido al

guém 'consiga negar, assentou-se a causa

da morte do cantor americano.

Veja este trecho de uma nota sobre as

apurações que ainda são feitas sobre o

falecimento de Michael Jackson: - 110 can

tor havia tomado por conta própria uma

dose tão pesada de propofol, misturado
com outros remédios, que a morte havia
sido instantânea... Ele não teve tempo
nem de fechar os olhos". A declaração é
de um advogado que trata do caso.

Aonde quero chegar? Quero chegar
às pessoas que se auto-medicam, que
tomam remédios por conta própria, por
ouvir dizer que é bom, por receitas de vi

zinhas' por isso e por aquilo.
As pessoas acabam morrendo e nin

guém fica sabendo exatamente do quê ...

Há uma epidemia 'de gente tomando
ansiolíticos, soníferos, remédios para
moléstias diversas, tudo misturado, sem

regras, minando a resistência de órgãos

. vitais do corpo. É muito mais comum do

que alguns possam imaginar.
As danosas "farmacinhas" caseiras são

um risco enorme à saúde. E ainda avisar?
- Ah, não, Prates, eu só tomo os meus re

medinhos conhecidos, sem problemas! É o

que todos os viciados dizem sobre si mes

mos e seus inseparáveis remédios.
Se as pessoas tomassem apenas aqui

lo de que de fato precisam, bah, seria um

alívio nas gavetas da "farrnacinha", teriam
mais saúde e não morreriam cedo, como

o infeliz Michael Jackson, infeliz até o úl
timo fio de cabelo. Ele pensava que nas

drogas encontraria a saída, a vida. Erra

do, encontrou a morte.

FAMÍLIA DEVASSA
A vida em família, não raro, faz mal à saú

de. Muitos ignoram que quem mais sofre com

as brigas entre marido e mulher são os filhos.
São irreparáveis os danos psicológicos à saúde
emocional de uma criança assistir pai e mãe

brigando, brigando daquele jeito irracional e

ferino. Nunca mais o traumatismo vai sair da

cabeça das crianças. E adianta dizer?

Alguns coitadosfizeram um auê com um

comercial da Rape interpretado pela Gisele
Bündchen, dizendo que era uma desfeita à

imagem da mulher brasileira. O curioso é

que esses mesmos "defensores da mulher"
nada dizem da Devassa, que humilha, essa

sim, a imagem da mulher. Devassa é sinôni
mo de degenerada, depravada. Aípode?!

CHEFES
O chefe pode ser um sujeito bom

como for, sempre haverá quem o veja
como mau, um inimigo... Nesses casos,

não tenhamos dúvida, estamos diante
de alguém que tem na imagem do seu

próprio pai um mau sujeito, um "ad
versário': É psicanalítica a questão. O

chefe não tem nada com isso.

DO LEITOR

Com
- fiança: algo está alienado,

tal qual quando financiamos
um automóvel, este fica alienado ao

banco ou financeira, até terminar
de pagar. Isto quer dizer que temos

um fiador, o banco, ou empresa li
cenciada. Estamos falando da com

pra de um bem material.'
Já a palavra confiança no ser hu

mano é adquirida através de uma

construção que inicia muito cedo,
quando ainda somos crianças, e é
com nossa família que aprendemos.
Para ser confiável é preciso primei
ro confiar em si mesmo; dizer que
vai fazer e tomar atitude, fazer pro
messas e cumprir. Ser alguém que
os amigos e familiares sabem que
podem confiar sempre. Alguém que
tem a coragem de pedir desculpas, de
dizer que errou, e mostrar com a ação
adequada que realmente é capaz de

aprender com os próprios erros.

É lamentável quando confiamos
nas pessoàs e somos traídos. Foge a

nossa capacidade de compreensão,
nos sentimos tolos e profunda
mente magoados. As pessoas que
passam pela nossa vida e não conse-

guem ser confiáveis precisam saber

que o mundo não as condena, pelo
contrário, elas próprias se autocon

denam, e só observamos o quanto
elas peranibulam pela estrada da

vida, sem nunca construir uma car

reira sólida, sem conseguir se firmar
como um ser pleno e realizado.

O que fazer com essas pessoas?
Perdoar? Esquecê-las? Ou passar o

resto da vida remoendo os estra

gos causados?
O primeiro passo é perdoá-las,

sim, porque não é a nós que elas

fizeram mal, só serviu para apren
dermos a ficar atentos. Elas, sim, é

que precisam se perdoar e tentar

novamente, iniciar um novo cami- '

nho com o cuidado e passo a pas
so na aprendizagem da confiança.

Afinal, quando aprendemos
com os erros de outros, nós nos

tornamos Sábios. Qual a mensa

gem? Ao invés de falarmos dos erros

alheios, vamos aprender com eles 'e

nos tornarmos sábios.

Ildelaide Brunhilde
Dombusch Ender, aposentada

CHARGE

A SCHÜTZEN É DE TODOS

uese 'eBOva
A ,"

a cfldit ano na escolJut das
.miijestlilJfs, apresentaç� das
bandas egll$tronamia típicas.
Porém; "mesmo que o clima geral
seja de m,uitafestae diversão,

,

nunca é'di!11'1iiis bater na tecla
de que êpreciso estar; atento

aos excessos üe todã uordem:

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

fO��es: (4Z) 2106-1919 • Fax: 21 06�1945 • A��tb�atur�%6{21 06-1 S36 • :�:»Iirmtfim)u �l��m�t�çllfH,:'.9221 �1268 • �!or�m�w1fC�a�� 9107-6932 • rlm�av,�11}f.jfii Ent�'ffaA�Jff�$: 2106-1919 • 9132-5491 /8446-6817
Horário de atendimento: 8h às 17h30 tt Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - GEP 89g5Qr500 - CIi' 19 - JaraQuá do Sul • SG Impressão: Gráfica e Editora Correiodo Povo Ltda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

MAJESTADE
.;Ji ,a.-rii�

A rainha da Schützenfest deste ano, Sandra Mara Wagenknecht, representante·da Sociedade 25 de Julho, é a anfitriã da festa

23G SCHÜTZENFEST

HOJECOME M
AS FESTIVIDADES
Com programação
cultural, musical

'" .

e gastronomlca,
evento promete ser

grande celebração
da tradição alemã

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

PEDRO LEAL

Hoje finalmente começa a 23a
Schützenfest (Festa dos Ati

radores), e as expectativas para
a festa que celebra as tradições
germânicas e do tiro em Iaraguá
do Sul não poderiam ser me

lhores. O parque municipal de
eventos está pronto para receber
os visitantes. Foram investidos
cerca de R$ 950 mil para as fes

tividades, que vão desta noite
até a quarta-feira, dia 12. Para a

prefeita Cecília Konell, este ano

deve consagrar definitivamente
a Schützenfest como a festa ofi
cial de Iaraguã, "Essa é uma festa

nossa, da nossa cidade e da nos

sa gente", afirma.
"Esta tem tudo para ser a

maior edição da Schützenfest, e

a maior festa da região", afirma
o presidente da CCO (Comissão
Central Organizadora), Alcides
Pavanello. E não sem motivos.
Para esta 23a edição, a festa conta

com 14 pontos de venda de ali

mentos, seis pontos de venda de
bebidas que se somam ao Bier

garten, músicas germânicas de

primeira linha e até uma banda

austríaca, conta Pavanello. "Pize
mos tudo para que as pessoas ve

nham, nem que seja só para visi
tar a festa e ver como tudo ficou",
comenta, adicionando que a ci
dade entrou no clima da festa.

Para a 23a Schützenfest, o

parque municipal de eventos foi

completamente restaurado, e a

decoração ainda contou com a

ajuda de doações das empresas
da região. Foram mais de 2,5 mil
metros de tecido, e graças à aju
da, a decoração custou pouco
mais de R$J �,5 mil. , .

Investimentos
Dos cerca de R$ 950 mil
investidos na festa, R$ 470
mil vieram da Prefeitura
de Jaraguá do Sul, R$ 20
mil de patrocínios da
Caixa Econômica Federal,
e outros R$ 250 mil foram
concedidos pelo Estado.
II€) restantes são fundos
oriundos da própria festa",
conta Pavanello. Com
os contratos de bebida,
alimentação e a reserva dos
camarotes se custearam

cerca de R$ 150 mil. O
.

restante deve vir da venda
dos ingressos, a R$ 10,00
(inteira) e R$ 5,00 (meia).

'" Como a.meta,é recuperar
a imagem da festa frente
ao público a entrada será

gratuítanos dias 9 e 12 até as

:k' ''l9lt�]7a�,yas�liJJf1'(;0B:il(),'lpara/.,
quem estiver de trajê típico.'

Esta tem tudo para
ser a maior edição da

Schützenfest, e a maior
festa da região.
Alcides PavaneUo

Programação
. musical e cultural

Os pavilhões A e B vão servir de palco para várias

apresentações musicais, que incluem bandas da região,
como a Tals Buam, a Estrela de Ouro e a Adlers Band;
bandas germânicas de ponta, como a Lino Orquestra e

aVox 3; e a banda austríacaÁustria Quintett. Além disso,
o pavilhão C terá um palco aberto para músicos locais.

Além disso, os pavilhões B e C vão abrigar apre
sentações dos grupos culturais das sociedades de tiro,
com apresentações folclóricas voltadas para o públi
co em geral e apresentações especiais voltadas ao pú
blico infanto-juvenil.
....................... � .

\

Progr�ação do dia de abertura

• 20h - abertura da festa

• 20h - Bcmda Tais Buam - pavilhão B

• 21h· Bcmda La Mo:q.tcmara - pavilhão A

• 22h - Adlers Band - pavilhão B

Hoje : entrada franca. Restante da
Schützen: inteira R$ 10. meia R$ 5

.........................................................
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Este ano, as modalidades de tiro serão o chumbinho e o tiro

seta. Carabina não foi liberada pelo Batalhão de Infantaria

Programação especial para idosos e crianças
Para atender o público da

terceira idade, a programação
da Schützenfest tem um dia es

pecial. para atender os vetera

nos da população jaraguaense.
Na próxima terça-feira, dia 11,
a banda Hannover estará ani
mando a Tarde dos Idosos, que
vai das 13 às 19h. Segundo o

presidente da CCO, Alcides Pa-

Mesmo sem carabina,
destaque é o tiro

Devido a urna questão legal,
urna das modalidades de tiro da
Schützenfest teve que ser cancela
do. O tiro carabina foi barrado pelo
62° Batalhão de Infantaria, que não

liberou o uso de armas de fogo
para quem não tem a certidão de

registro. Mas, segundo o presi
dente da Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Ita -

,

pocu (ACSTVI), Celso Hille, isso

não deve prejudicar gravemente
as competições. "Ainda temos o

tiro seta e o chumbinho, que res

pondem por 80% da movimenta

ção nos estandes".
As duas modalidades não fo

ram. afetadas porque não usam

armas de fogo, mas sim de . ar

comprimido, explica Hille. Mes

mo com o corte do tiro carabina

22, as expectativas das associa-

ções continuam muito boas.
"Nossa estimativa é de que sejam
disparados entre 50 a 60 mil tiros
durante os seis dias em que os

estandes estarão em uso", afirma
Hille. O espaço não estará em uso

hoje à noite. Para evitar a forma

ção de filas nos estandes de tiro, o

espaço foi ampliado em 50%, No

ano passado eram 20 boxes de
tiro e agora são 30.

"Apesar de toda a segurança,
não conseguimos a liberação,
mas já estamos preparando tudo

para que o tiro carabina esteja
novamente na próxima edição",
conclui Hille, ressaltando que a

expectativa não poderia ser mais

positiva. "Tivemos uma boa in

tegração das sociedades com a

CCO, que mostrou muita dedica

ção na sua parte do trabalho".

vanello, o dia especial terá ali

mentação e bebidas gratuitas
para os idosos. "A idéia foi orga
nizada pela Secretaria do Bem

estar Social, e é um dos nossos

grandes destaques na progra
mação", afirma.

E no Dia das Crianças, a pro
gramação é voltada para as elas,
com distribuição de cachorros-

quentes, picolés e refrigerantes,
assim como de ingressos gratui
tos para o parque de diversões
da Schützen. Além disso, serão

sorteadas bicicletas, televisores
e outros brindes. "Vamos tam

bém preparar alguns brinque
dos a mais durante o Dia das

Crianças. Afinal, a data é para
elas", afirma Pavanello.

Festa tem atrativos extras
Além da música germânica, das competições
de tiro e dos pratos típicos, a 23a Schützenfest
traz uma série de opções especiais para o

público da região. O principal destaque são os

bonecos gigantes que vão receber o público,
doação da escola de Samba Protegidos da
Princesa: um homem de 12 metros de altura

segurando uma caneca de chope, e uma loira
de seis metros de altura de braços abertos. As

figuras gigantes estão na entrada do centro de

eventos, aguardando os visitantes.
Para agradar ao público infantil, foi montado
um parque de diversões com cerca de dez

brinquedos. Segundo Pavanello, o número de

brinquedos seria maior, não fossem as limitações
do espaço. Para os jovens, há a tenda de música

eletrônica, junto ao pavilhão C, mantida pelas
casas noturnas de Jaraguá do Sul. "A tenda foi
um jeito de agradar a nossa juventude, que
não tem tanto interesse pela música alemã,
mas que tem interesse pela festa".
Para dar um espaço para os artesãos e

pequenos produtores da região, foi preparada
a 1 a Handwerkmesse (feira de artesanato), no

pavilhão C. No mesmo espaço, também foram

preparados exposições sobre as sociedades
de tiro e de veículos antigos, um café colonial

'permanente, mantido pelos agricultores do Vale

do Itapocu, e um palco aberto para apresentações
culturais e musicais. Até este sábado, o Caminhão
da Sorte da Caixa Econômica Federal estará

junto à Schützenfest, realizando os sorteios

das loterias diretamente para todo o Brasil.

- Vamos preparar
também alguns

brinquedos a mais

durante o Dia das

Crianças. Ilfinal a

data é para elas.

AIcicIes PavaneDo

EDUARDO MONTECINO

t ·

�\-..__,_
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Um parque de diversões foi instalado no local para agradar o público infantil

'Chope COUl mesmo preço do ano passado
Ao contrário do que aconteceu

no ano passado, em que o chope só

foi confirmado no último dia antes

da festa, este ano a CCO já havia
fechado o contrato com dois forne
cedores um mês antes da Schützen.

Agora, os freqüentadores têm a es

colha entre o chope da Brahma, ou

da jaraguaense Kõnígsbíer, "Esta
mos dando urn destaque para urn

produto local, pois afinal a festa é

de Jaraguá", conta Pavanello. Ape
sar do produto ter sofrido uma in

fiação de 18% desde o ano passado,
o preço continuará o mesmo da
22a edição da festa : R$ 4,50 por
400 ml de chope. "Nós lutamos
bastante para conseguir manter

o mesmo preço do ano passado,
apesar da inflação", afirma.

Serão seis pontos de venda:dois
no pavilhão C, três no pavilhãoA (urn

'

deles móvel) e um ponto central no

pavilhão B. Durante todo o período
do evento, o Bierwagen estará circu
lando pelo centro de Iaraguá do Sul,
distribuindo tíquetes de vale-chope.
Além disso, o preço dos refrigerantes
também foi mantido o mesmo de

2010, de R$ 3 por urn copo de 300 ml.
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Contratações iniciam na segunda"

Fort Atacadista será

inaugurada em

Jaraguá do Sul no

final de novembro
e deve gerar 160'

empregos diretos

JARAGUÁ DO SUL

GUSTAVO CIDRAL

Aconstrução da loja Fort Ata
cadista deve terminar no fim

do próximo mês, quando haverá
a inauguração da loja. A empre
sa investiu cerca de R$ 30 mi
lhões na obra. Segundo o setor

de comunicação, Iaraguã do Sul
foi escolhida para receber a 13°

loja do grupo por ser uma cidade

próspera. Será o primeiro estabe
lecimento nessa modalidade no

município.
_

De acordo com a empresa, a

construção está dentro do cro

nograma. O prédio está sendo

erguido em' um terreno da rua

Max Wilhelm, no bairro Baepen
di, onde funcionava uma fábrica
de refrigerantes. A arquitetura
do casarão que ainda há no local

MARCELE GOUCHE

,

lachada de antigo casarão, onde havia uma fábrica, seráP�
"

, está sendo recuperada e será pre
servada, já que o prédio é tomba
do como patrimônio histórico

municipal. A intenção é utilizar o

espaço para eventos gastronômi
cos e cursos de culinária, promo
vidos pela rede em parceria com

entidades de ensino.
O negócio deve gerar em tor

no de 150 empregos diretos. A

empresa começará a contratar

funcionários a partir do dia 10,
próxima segunda-feira. O RH
está montado na avenida Mare
chal Deodoro da Fonseca, 191,
na galeria Alameda 25, sala 14.

Currículos podem ser enviados

para o e-mail curriculo.jaragua@
fortatacadista.com.br.

O Fort Atacadista pertence
ao Grupo Pereira e trabalha com

vendas no atacado e no varejo. A

loja dispõe cerca de 13 mil ítens
,

para comerciantes e famílias. A

empresa foi criada em Santa Ca
tarina em 1999, em Joinville, � se

expandiu para Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso e Distrito Fede
ral. Além de Iaraguá, está prevista
a inauguração de outra unidade
no Mato Grosso até o final deste
ano. Em Santa Catarina, a marca

está presente em São José, loín
ville e Blumenau.
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Daiana Constantino · Interina
2106.19241 daianac@ocorreiodopovo.com.br

Embate político
Ontem, o vereador Lorival Demathê

optou por sair do PMDB para tentar

a reeleição pelo PSD, da prefeita Cecília
Konell. "Sempre segui a linha do governo
municipal na Câmara, por isso achei certo

continuar com a atual administração
ano quevem", declara o parlamentar. O
PMDB de Iaraguá do Sul, presidido pelo
deputado estadual Carlos Chiodini,
apoia o empresário Antídio Lunelli
como candidato a prefeito. Todavia, vale
lembrar que o presidente da Câmara,
Jaime Negherbon (PMDB), também é
considerado uma forte liderança dentro
do partido. Inclusive, o peemedebista foi o

único vereador do mandato passado que
conseguiu se reeleger em 2008.

Segurança
o novo comandante da Polícia Militar, tenente

coronel José Luiz Gonçalves da Silveira, será
convidado a participar de uma sessão da
Câmara de Vereadores. A iniciativa é da
Bancada do PT. O vereador Francisco Alves
disse que está preocupado com os problemas
de prostituição e tráfico de drogas, evidentes
aos arredores da própria Câmara de Vereadores
e no Terminal Urbano de Passageiros. "Ternos

presenciado algumas situações, e quero
acreditar que não chegam aos ouvidos de

quem tem o comando", comenta.

ARQUIVOOCP

Murmúrios
-A..administração pública de Jaraguá do Sul
solicitou a revogação da lei que disponibiliza
o servidor Sérgio Luiz Pacheco, dentista da
Secretaria de Saúde da Prefeitura, à Secretaria de
Desenvolvimento Regional. Por meio de convênio,
o funcionário atua na área de saúde bucal do
escritório regional. Conversas de bastidores
ontem deixaram pistas de que a decisão do governo
municipal por não manter o acordo com a SDR
teria sido feita depois de Pacheco aparecer em

um evento público ao lado do Vicente Caropreso,
possível candidato a prefeito pelo PSDB.

MARCELE GOUCHE
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OPINIOES DIVERGENTES
!'''iI readores estão criticando a implan
tação de uma lombada em frente ao

Corpo de Bombeiros Voluntários, na

rua Epitácio Pessoa, no Centro de

Jaraguá do Sul. Por outro lado, o Comcidade,
.

que envolve as associações de moradores dos
bairros do município, entende diferente e so

licitou a elevação da travessia à Prefeitura.
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Convênios
Nos próximos dias, a Prefeitura deve encaminhar dois convênios

beneficiando entidades agrícolas à Câmara de Vereadores, totalizando

R$ 80 mil em repasses. Um deles, no valor de R$ 60 mil, é para o

Condomínio dos Cooperados de Iaraguã do Sul, visando fomentar
e auxiliar os produtores que fornecem produtos para a alimentação
escolar. O outro envolve a quantia de R$ 20 mil direcionada para
a Associação dos Pequenos Agricultores Familiares, que aplicará
esta verba na modernização e aquisição de equipamentos para sua

estrutura instalada no Mercado Público Municipal.

PI*evenção
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou em votação única

projeto de lei que autoriza a abertura de crédito no valor de

H$ 47 mil no orçmnento vigente da Prefeitura para contratar

estudo técnico que mapeara as áreas de riscos e alagamentos
no município, O serviço será feito pela Fujam.a (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambie:nte), COUl os objetivos de prevenir
novos desastres naturais e retirar os moradores dos locais que
forem apontados corno vulneráveis.

Voto contrário Agricultura
Acontece amanhã uma

reunião extraordinária
do Comitê Temático da

Agricultura da Regional de

Iaraguá do Sul. O encontro

está agendado para as 13h30,
na sala de reuniões da SDR
de Iaraguá do Sul. O gerente
regional da Cidasc, Fernando
Rothbarth, falará sobre
"As medidas de prevenção
à febre aftosa".

Apenas o vereadorAdemar
Winter (PSDB) votou contra

o pedido de revogação da lei

que disponibiliza o servidor

Sérgio Luiz Pacheco à
Secretaria de Desenvolvimento

Regional. "O que eu fiz foi

apenas defender meu amigo",
argumenta o tucano, A .

Câmara aprovou em primeira
votação o projeto da prefeita
Cecilia Konell nesta semana.

Decepcionado
Lorival Demathê (PSD) criticou as pessoas que vaiaram o manifesto de
fechamento da BR-280, no último sábado. Para o vereador, elas agiram
a mando de um pretenso candidato no ano que vem.

AOAMIGOfLMO

Sentimos emocionados úl pe1"'da de sueli p-resenç;a

teflrena, mas as aleg-r>es e feli7es lembflGmçaS
FicOI1"'ão pa1?a sempi"e.

A VifmCi e ao Jean
nossas p-r>ofundCis condolencias!
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EIAlNE. ENDAS. MODELO DE

José Augusto
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

,

CLAUDIOT

FOTOS DNULGAÇÃO

Trio defensivo do João
Pessoa de 1955. Cláudio

Tomasel6ladeado por Sebastião

R�c� e A1í�q IlQriani

No mundo
dos esportes
Cláudio teve uma infância muito alegre
e feliz: foi um menino peladeiro, a

garotada se reunia em um campinho
próximo de sua casa, jogavam bola,
tomavam banho no riacho e, vez por
outra caçavam com estilingue nas

redondezas. Durante o tempo em

que estudou em Joinville (1953/54),
defendeu o gol do Operário; em

Schroeder, jogou pelo Aliança Esporte
Clube e pelo Barão do Rio Branco. Foi
defendendo as cores da Sociedade

Esportiva João Pessoa que Cláudio

atingiu o auge da forma física e técnica.
Em 1955, o time do presidente João
Lúcio da Costa sagrou-se campeão da

Liga Jaraguaense de Futebol. Cláudio foi
o goleiro menos vasado do campeonato
com dez gols, e o time teve também o

ataque mais positivo com 25 gols. Os
heróis da conquista: Cláudio Tomaselli,
Alídio Floriani, Emílio Floriani, Chico

Pavanello, Sílvio Floriani, Sebastião
Rocha, Eti Baloch, Nestor Pedri,
Alfredinho, Arlindo Mafezzolli, Solano,
João Lúcio da Costa, Vi�órjp e Hary.

Carmem, Cátia e Carla Carolina; nove

netos e dois bisnetos. Cláudio iniciou
os estudos na Escola Municipal Profes
sor Santo Tomaselli; cursou o ginasial
no Colégio Catarinense em Florianó

polis, o científico foi efetuado no Colé

gio Bom Jesus de Joinville e o técnico
contábil no Colégio Marista São Luís,
em Jaraguá do Sul.
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FAMÍLIA E ESTUDOS
audio Tomaselli nasceu em

chroeder no dia 17 de de
embro de 1934. Filho de

Gerônimo e Tereza Brug
nago Tomaselli. O casal teve oito fi
lhos: Oristildo, Ventura, Ernice, Fontes,
Anita, Olívio, Cláudio e Hélio. Cláudio
casou com Paula de Araújo Tomaselli,
tiveram cinco filhas: Cláudia, Cladis,

Família de Gerônimo e Tereza Tomasel6. Cláudio
é o primeiro, em pé à esquerda
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Trabalho
Desempenhou diferentes funções na empresa da família, Gerônimo Tomaselli
e Filhos Ltda. Iniciou como auxiliar de escritório e galgou o posto de chefe da
contabilidade e administrador geral. Montou também seu próprio negócio,
Escritório de Contabilidade. Foi Exator Estadual e simultaneamente professor
e matemática no Colégio Marista São Luís. Por sua maneira dinâmica e

interativa de ministrar os conhecimentos matemáticos, é lembrado até

hoje com saudade pelos seus ex-alunos. Chamavam-no respeitosamente de

professor "Pitagórico", isto é: discípulo de Pitágoras, o pai da matemática.

Homem público
Cláudio foi um batalhador incansável pela
criação do Município de Schroeder. Articulou
movimentos comunitários, sociais, políticos
e empresariais. Dedicou-se de corpo e alma
à causa e foi vitorioso: Através da Lei 968, de
4 de junho de 1964, foi criado o município
de Schroeder. E no dia 03 de outubro de
1964, Cláudio recebeu das mãos do então

governador do Estado, Celso Ramos, o decreto �

SJ 22.09.03/ 1922, que instalou oficialmente
o município de Schroeder. Cláudio teve o

�

reconhecimento e a gratidão do povo de
Schroeder, que o elegeu vereador (o mais

votado), presidiu a Câmara deVereadores
no período de 31/0l/1970 a3l/01/1973. Foi
eternizado com a denominação de Estádio
Cláudio Tomaselli o campo de futebol da cidade.
O vizinho município de Guaramirim também
o homenageou: denominou de Rua Claudio
Tomaselli, a principal via do bairro Recanto Feliz.

Cantinho
da saudade
o homem vem à terrapara um

fim que ele mesmo desconhece,
às vezes, julga sabê-lo. Cláudio
encontrou significado na vida
através do devotamento às causas

sociais. Esteve sempre de bem com

o bem, de mal com o mal. Em 14
de novembro de 1987, partiu para
a eternidade. As trombetas do
Senhor anunciaram a sua chegada
à morada eterna. Foi recebido pelo
maior de todos os defensores das
causas sociais: Jesus Cristo. O coro

angelical entoou a música "Conquest
ofParadise", "A Conquista do Paraíso",
deVangelis. Ficará eternamente

.

em nossos corações, bem ali, no

cantinho da saudade.

Um goleiro pitagórico
Da� mãos do golei;o nascem. as bolas vit��iosa!. A!JOsição .�ais espinhosa de um

time de futebol e a de goleiro: ao guardião nao sao permitidas falhas. Na rota

enigmática de um chute desferido à queima roupa, o arqueiro visualiza e decifra a

linguagem do gesto, guia-se por ela, calcula tempo e espaço, então intervém com a arte do
movimento. Tudo isso em fração de segundo. Caso, algum dia, Pitágoras, tivesse jogado
futebol, com certeza teria atuado de goleiro. Não é à toa, que um dos maiores goleiros
da história do futebol regional das décadas de 50 e 60, Cláudio Tomaselli, era também

.

um exímio matemático. Tinha pleno conhecimento das quatro dimensões do universo:

comprimento, largura, altura e tempo. Saía do gol no momento certo, era elástico e

acrobático. A torcida assistia embevecida as grandes defesas de Cláudio, que embelezava
o recital de milagres na meta do João Pessoa. Nos dias de chuva, a bola encharcada
era pega com firmeza e, a esfera agradecida, pingava no gramado gotas de talento.
Até hoje, os torcedores reveem o filme que guardam em suas mentes, daquelas defesas
monumentais, com a emoção de quem recita versos de um poema épico.
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I

á mais de um mês, o clima de con

fraternização da Schützenfest já es

tava presente na cidade. A primeira
atração da programação do evento

foi o desfile de lançamento da edi

ção deste ano da Festa dos Atirado
res, realizado no dia 3 de setembro, um sábado.

Representando as 16 sociedades, a Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
(ACSTVI) e grupos folclóricos, mais as majestades
do, tiro, rainha e princesas da festa, além de todos os

integrantes da Comissão Central Organizadora desta

edição - cerca de 400 pessoas - participaram do desfi
le, que teve como ponto de partida o Centro Histórico
com destino ao Parque Municipal de 'Eventos. Milha
res de pessoas assistiram a tradicional apresentação.

, Em seguida foi realizada a instalação do Schüt
zenbaum - uma espécie de tronco de árvore onde
são fixadas as bandeiras do Brasil e da Alemanha e

flâmulas com o brasão do município de Jaraguá do
Sul e as logomarcas da Fundação Cultural, da ACS
TVI e das 16 Sociedades de Tiro que participam da
Schützenfest este ano.

MARCELE GOUCHE

DESFILE DE LANÇAMENTO
Evento reuniu Sociedades, grupos folclóricos, majestades do Tiro, rainha e princesas da festa, além de membros da CCO

ANOS ANTERIORES

f'l'$1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MAJESTADES DA FESTA SAO ELEITAS
o baile para escolha da rainha e das princesas da

Schützenfest foi uma das novidades anunciadas pela
Comissão Central Organizadora para esta edição, que
decidiu antecipar a escolha das majestades, diferente
mente de anos anteriores, quando a eleição acontecia
durante a festa.

A representante da Sociedade 25 de Julho, Sandra
MaraWagenknecht foi eleita a rainha de 2011 por uma

comissão julgadora formada por sete componentes,

durante baile realizado no dia 26 de agosto, uma sex

ta-feira, no Clube Atlético Baependi.
Bruna Westphal Bargen do Clube Atlético Baepen

di, e Nilvane Vieira do Prado da Sociedade Guarani,
foram escolhidas como primeira e segunda princesas,
respectivamente. O evento reuniu mais de mil pesso
as, que acompanharam o desfile e torceram pelas 16
candidatas que representaram cada uma das Socieda
des ou Clubes de Tiro que participam da Schützenfest.

AS ELEITAS
Rainha Sandra Wagenknecht
(25 de Julho) e princesas
Bruna Westphal Bargen
(Baependi) e Nilvane Vieira
do Prado (Guarani)

6/10/2011.

1992.

1995
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PAVANELLO COMANDA ORGANIZAÇAO
Alcides Pavanello atendeu a um pedido da prefeita Cecília Konell para assumir a presidência da Comissão

Central Organizadora (CCO) desta 23a edição da Schützenfest. uO convite me deixou muito honrado, embora

soubéssemos das dificuldades que iríamos encontrar. Cabe aqui um agradecimento especial à sra. prefeita,
pois com certeza a continuidade da festa devemos a ela, pela garra, insistência e persistência na realização

dafesta no ano passado'; declara Pavanello. Na opinião do presidente da CCO, se a Schützenfest não tivesse

sido realizada em 2010, dificilmente voltaria a acontecer. UE o mesmo empenho e a mesma garra por parte da

Prefeitura estamos testemunhandoeste ano'; afirma Pavanello. Confira na entrevista concedida porAlcides

Pavanello ao jornal O Correio do Povo, mais detalhes sobre a organização da Schützenfest 2011:

ENTREVISTA

6/1.0/2011.

Se o povo de Iaraguâ
e região der a sua

resposta positiva,
prestigiando o

evento, o caminho

definitivamente estará
aberto para que

novamente sejamos
a segundafesta de

outubro no Estado de
Santa Catarina.

Nós novamente

procuramos manter a

filosofia inicial da festa,
que é a manutenção da

tradição germânica,
com o incentivo à

pratica do tiro e o

fortalecimento das

Sociedades, não nos

esquecendo também de

que a festa é dirigida a:

todas as etnias.

llT_URA DE
:tIA DO SUL

Nós estamos

prevendoum
público entre 60

a 65 mil pessoas
que irão entrar no

Parque de Eventos
.

para apreciar as

mais 'variadas
atracões.

EDUARDO MONTECINO
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A grande novidade será a Austria Quintett, uma banda internacional

que se apresenta todo ano na Oktoberfest e quefará uma apresentação
única na Schützenfest no sábado, dia 8, no pavilhão A.

Iornal o Correio do. Povo - Quantas pes
soas fazem parte do. CCO (Comissão Central

.Organízadora) da festa?
Alcides Pavanello - Com o presidente de

honra,' que é o sr. Adernar Frederico Duwe, são

25 pessoas, cada uma delas responsável por
um setor. Além do presidente de honra temos

presidente, vice-presidente e os responsáveis
pela secretaria geral, conselho fiscal, adminis

tração e finanças, música, bebidas, alimenta

ção, representantes da Associação dos Clubes
e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu, in
fraestrutura e limpeza, atividades artísticas,
culturais e recreativas, segurança, divulgação,
saúde e vigilância sanitária, representante do
Câmara de Dirigentes Lojistas, jurídico e de-'
coração. Existem alguns setores que, devido
à sua complexidade, tem mais de uma pessoa
na linha de frente. Nos outros setores citados

acima, cada um ainda possui alguns colabora
dores que auxiliam nas tarefas relacionadas a

cada área da organização.

OCP- Há quanto. tempo. o. senhor integra a

Comissão Central Organízadorat
AP - A minha primeira experiência à frente

da festa foi no ano passado, quando há pra
ticamente 70 dias antes de iniciar o evento,

começamos a organização. Mas, graças ao

empenho de toda uma equipe, conseguimos
levar a contento. Este ano tivemos mais tem

po para a organização e, diante disso, teremos

muito mais atrações do que tivemos no ano

passado. Mas com certeza ainda temos muito
a aprender.

OCP-Quanto tempo. é gasto. para organí
zar a festa, desde o. início. dos preparativos até
tudo. ficar prontos

AP - Logo após o término da festa do ano

passado, já nos reunimos para uma reunião de

avaliação, no sentido de identificar as falhas,
melhorar algumas situações que não estive
ram a contento e também, claro, enaltecer o

que deu certo. Mas, em termos de CCO, come

çamos a nos reunir quinzenalmente a partir de

março. A partir de agosto, intensificamos en

tão as nossas reuniões e semanalmente reuní
amos a comissão para tratar dos mais variados
assuntos. Cada setor tem autonomia de traba

lho, mas tudo é decidido em conjunto, sendo

que, desta forma, preservamos a clareza nas

ações, transparência nas decisões e o fortale
cimento do trabalho em equipe.

OCP - Qual o. valor investido. na Schützen
fest deste anot De onde vêm os recursost

AP - A festa deste ano. está orçada em R$
950 mil e os recursos são. provenientes da Pre
feitura de Iaraguá do. Sul, do. governo do Esta
do de Santa Catarina, uma pequena parte tam

bém da 'Caixa Econômica Federal e o. restante

serão. recursos da própria festa.

OCP - Esta edição. do. evento. traz algumas
novidades para o. público, Quais são. elas?

AP - Bem. Nós novamente procuramos
manter afilosofia inicial da festa, que é a ma

nutenção. da tradição germânica, com o in

centivo à pratica do. tiro. e o. fortalecímento das

Sociedades, não nos esquecendo também de

que a festa é dirigida a todas as etnias. Entre
as novidades está um amplo parque de diver

sões' dando assim maiores e melhores opções
às nossas crianças. Neste ano também abrire
mos o. pavilhão. C, onde teremos diversas atra

ções, a exemplo. do. Café Colonial permanente,
muito solicitado no ano passado, os Clubes de
Mães, expondo e comercializando seus produ
tos na Feira de Artesanato - a Handwerkmes
se - bem como uma variada gama de artesões

de Iaraguá e cidades vizinhas que estarão ex

pondo e comercializando seus produtos. Te

remos também uma pequena exposição de
veículos antigos. Este ano, foi montado um

palco para apresentações culturais, que ficará
à disposição dos nossos artistas "anônimos"

que fizeram suas inscrições na Fundação Cul
tural e poderão apresentar seus dotes ar.tísti

cos, tanto musicais, teatrais ou outra atividade

.que for interessante. É uma nova experiência
que achamos que tem tudo para dar certo.'

E neste ano, as pessoas que vierem ao Parque
de Eventos terão uma bela surpresa logo na

entrada dos pavilhões - dois bonecos gigantes
que, com certeza, vão despertar muito a curio
sidade dos visitantes.

OCP - Quais serão. as atrações musicais?
Haverá alguma atração. Internacional corno

ocorreu em anos anteríorest
AP - As atrações musicais estão muito.

variadas. É lógico que teremos os ícones das
bandinhas alemãs, tais corno Cavalinho, Vox 3,
Champagne,Banda Chopão, Uno Orquestra,
Musical Santa Cruz, Manchester Band, Banda

Safira, Banda Kaneco, Society Band, Os Sona

tas, os Montanari e outras. Destacamos tam

bém muitas bandas de nossa região tais como
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Tals Buan, Só Virtude, Som Legal, Som da

América, Banda Versales, Melodia Shaw, Ecos

Band, Banda Hannover, Banda Bavaria, dando

oportunidade também as nossas banda locais.
E a grande novidade será a Austria Quintett,
uma banda internacional que se apresenta
todo ano na Oktoberfest e que farão uma apre
sentação única na Schützenfest no sábado, dia

8, no pavilhão A.

OCP - Qual é a expectativa de público. para
esta Schützenfestt

AP - Nós estamos prevendo um público en

tre 60 a 65 mil pessoas que irão entrar no Par

que de Eventos para apreciar as mais variadas
atracões, ouvir uma ótima música, beber um

bom chope, se deliciar com a nossa excelente
vila gastronômica e, claro, se divertir muito.

OCP - A gastronomia é um dos pontos for
tes da festa. O que o. público. vai encontrar este

anot
AP - Com toda certeza. Além do restau

rante típico que serve o famoso eisbein (joe
lho de porco ), o kassler (bisteca defumada),
salsichão branco e vermelho, chucrute, aipim
com bacon, língua ao molho, purê de batata e

demais acompanhamentos, teremos também
mais 15 barracas com gastronomia variada,
com destaque para a batata recheada, com

dois pontos de venda.

OCP - E quanto. ao chopet
AP - Teremos duas marcas de chope na fes

ta este ano. Uma industrial que é a Brahma e

outra artesanal de nossa cidade que é o Konigs
Bier, pois devemos valorizar também aquilo
que é nosso e que é daqui.

OCP - Quais o.s planos para as próximas
edições?

AP - Muito. ainda há que se fazer para que a

nossa Schützenfest volte a ter o tamanho que
já teve no passado. Internamente, nas reuni
ões da comissão, sempre temos discutido que
devemos preparar a Schützenfest para que ela
volte a ter o formato inicial quando completar
as suas Bodas de Prata, em 2013. Não temos

dúvidas de que este ano estamos dando um

grande passa para isso. Se o povo de Iaraguá e

região der a sua resposta positiva, prestigian
do o evento, o caminho definitivamente estará
aberto para que novamente sejamos a segunda
festa de outubro no Estado de Santa Catarina.
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TRADIÇAO O ANO INTEIRO
As Sociedades e Associações de Tiro da região realizam vários eventos anuais,

sendo o ponto alto as festas de Rei e Rainha. Incentivando a prática do Tiro, estes

grupos mantém viva a cultura de seus antepassados alemães. Conheça um

pouco da história das Sociedades que participam da Schützenfest 2011.

FOTOS ACERVOS DAS SOCIEDADES

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI
JARAGUÁ DO SUL

Sua história inicia com a Sociedade Atiradores

Iaraguá, fundada em 06 de março de 1906. Em

15 de novembro de 1939 surge o Esporte Clube
Brasil. Em 31 de março de 1947 ocorre a fusão das
duas sociedades, passando a denominar-se Clube
Atlético Baependi. Possui atualmente 1.415 sócios.

Promove inúmeros eventos anuais: Semana
.do Espírito Santo com a Festa de Reis e Rainhas
do Tiro e Bolão; Baile de Férias com a escolha da
Rainha dos Estudantes de Jaraguá do Sul; Noite
Mares do Sul; Torneios de Tiro, Bocha, Bolão, Tênis,
de Campo e Futebol Suíço.

Presidente: Elemar Dierschnabel
Diretor de Tiro e

Comandante: Mário Marangoni
Rainha: Bruna Westphal Bargen

Fundada em 06 de abril de 1943, no bairro

Vieira, a sua principal atividade era o futebol.

Hoje pratica e participa das competições de tiro,
de bolão e bocha da região e na realização das
tradicionais festas de Rei e Rainha e bailes sociais.
O grupo folclórico Neue Heimat Trachtengruppe
também se faz presente na Associação.

A Associação Vieirense tem aproximadamente
150 sócios.Tem como presidente, Antônio Berns, e

como vice-presidente de Tiro, Gelindo Pereira.
A atual rainha da Associação é Marcieli Cani.
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ASSOCIAÇÃO ATIRADORES DIANA

(SOCIEDADE ATIRADORES DIANA)
GUARAMIRIM

A necessidade de congregar os praticantes de Tiro ao Alvo, fez

surgir em 06 de Janeiro de 1930 a Sociedade Atiradores Diana.

Eram cerca de trinta atiradores que realizavam, na década de 20,

competições internas e com outras sociedades da região no rancho

do Sr. Raimundo Rotters, na Estrada Bananal. Praticavam o Tiro

Carabina 22, na época conhecida como Techen.

A maior conquista da Sociedade foi ter ficado com a Taça da

Liga dos Atiradores, uma taça disputada cada ano em uma sede

diferente, por atiradores das cidades de Guaramirim, Jaraguá do

Sul, Joinville, Corupá, Massaranduba e Blumenau. A taça ficava

definitivamente com a Sociedade que conseguisse ser campeã por
três vezes consecutivas.

Atualmente a Diana é presidida por Osnildo Bartel. A

manutenção da tradição do Tiro fica a cargo de Osvaldo Aguiar de

Almeida que, junto com seus atiradores, promove competições de

tiro no mais moderno estande de tiro da região do Vale do Itapocu.
"Hoje, nós temos estrutura e condições plenas de sediar um

campeonato estadual. A presidência dá todo apoio, mas este mérito

é do Osvaldo, um grande entusiasta da tradição do Tiro", declara

Osnildo Bartel.
O departamento de Tiro da sociedade Diana é responsável

pela promoção da Noite Alemã. Desta forma, a Sociedade Diana

mantém viva, por mais de oito décadas, a tradição trazida pelos
colonizadores alemães de nossa região.

SOCIEDADE AMIZADE
GUARAMIRIM

A Sociedade Amizade foi fundada em IOde

Janeiro de 1954. Em 7 de junho do mesmo ano, foi

realizada a primeira Festa de Rei. Nos bailes sociais

e bailes de Rei da Sociedade, como muitos na

região, não era permitido dançar de rosto colado,
com chapéu, sem terno, com copos e garrafas
na mão. Além disso, as mulheres não podiam
trajar calças (slaque), minissaia ou outros trajes
considerados indecorosos ou provocantes.

As Festas de Rainha iniciaram em 20 de
I

outubro de 1968. O estilo das festas de Rei e Rainha

é mantido até os dias atuais. As festas são feitas

separadamente. "Em ambas as festas, prevalece
o espírito que fundamenta os pilares da tradição
alemã no nosso município e região", afirmam seus

integrantes.
Além dos bailes de Rei e Rainha, a Sociedade

Amizade também promove torneios de Tiro e

outros eventos anuais, como a Freundschaftfest

(Festa da Amizade).

SOCIEDADE RECREATIVA RIO DA LUZ

SALÃO CENTENÁRIO
JARAGUÁ DO SUL

A sociedade Recreativa Rio da Luz -

Salão Centenário foi fundada no dia 27 de

junho de 1943. Seus fundadores tinham

por objetivo proporcionar a prática do Tiro

ao Alvo e outras festividades. "A Sociedade

está sempre realizando suas tradicionais

festas de Rei e Rainha", ressalta o presidente
Onizio Glatz.

Os principais eventos, além das
festas de Rei e Rainha, são a Festa do

Colono, com exposição de gado e diversas

outras exposições, desfile de Sociedades

convidadas, agricultores da região e

a colheita dos produtos agrícolas no

encerramento da festa.
A sociedade possui 33 sócios

proprietários e 80 integrantes que participam
das festas de Rei e Rainha. No ano de 2010

teve a sua rainha Luciana Gnewurg eleita

como Rainha da Schützenfest.
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SOCIEDADE ESPORTIVA E

RECREATIVA ALIANÇA
JARAGUÁ DO SUL

Fundada em 18 de maio

de 1949 no bairro Rio Cerro

2, possui hoje 285 sócios.
Seus principais eventos
são a Kolonistenfest (Festa
do Colono), onde ocorre a

escolha da Rainha da Festa

e desfile com as Sociedades

convidadas,Festas de Rei e

Rainha, Torneios de Tiro e o

Encontro Artístico Cultural
do Rio Cerro. Faz parte
da Associação o Grupo
Folclórico Grunes-Thal.

O atual presidente é Ivo

Koenig; vice-presidente,
Mirson Baumgartel: diretor
de Tiro, Waldemar Kopp,
e Comandantes Gerson

Hornburg e Venir Steinert.
A rainha da Sociedade é
Michele Dumke.
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SOCIEDADE ESPORTIVAJOÂO PESSOA
JARAGUÁ DO SUL

A Sociedade João Pessoa, uma das mais tradicionais da
região, foi fundada em 1932. Atualmente, é presidida por
Ivan Sacht.

.

Não surgiu pela tradição do Tiro, como a maioria
dos clubes: mas sim de um time de futebol. Em 1935

começaram a praticar o Tiro, pois muitos jogavam futebol e

praticavam o Tiro em outras Sociedades.
Entre 1942 e 1946 a Sociedade Esportiva João Pessoa

esteve fechada devido à Segunda Guerra Mundial. Não se

podia promover bailes e nem torneios de Tiro. Alguns sócios
jogavam baralho a portas fechadas.

Além do departamento de Tiro, a Sociedade oferece
ainda a todos os seus sócios a possibilidade da prática da
bocha e do futebol, piscina e academia. Este ano, trouxe

para suas alas no desfile da Schützenfest o grupo folclórico
Edelweiss, de Pomerode. Tem como Claudia Uebel Machado
como sua atual Rainha.

SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA GUARANY
JARAGUÁ DO SUL

Fundada em 25 de abril de 1975, possui hoje
60 sócios. Seu nome surgiu em função do time de
futebol. A Sociedade foi criada na época em que
houve a separação dos membros da Sociedade
Recreativa Rio da Luz. Os sócios remanescentes

fundaram então a Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarany.
Os eventos realizados durante o ano pela

sociedade são Festa de Rei, Festa de Rei e

Rainha, a Sommerfest (Festa do Verão), realizada
em dezembro com o objetivo principal de

confraternizaçãoentre a comunidade e as

Sociedades vizinhas. Na Sommerfest são realizadas

competições de Tiro, baile, torneio de bolão
rústico, além de outras atrações ..

O presidente atual é Almiro Weiss, diretor de
Tiro Ivonei Küster e comandante Werner Siewerdt.
A Rainha da Socieade é Nilvane do Prado.

Também é uma grande incentívadora do esporte,
através da prática do Tiro ao Alvo e do bolão,
participando ativamente nos torneios regionais e

estaduais.
Seu atual presidente é Marcelo Heinz

.

Prochnow, diretor de Tiro Valdir Mathias e

comandante Romeu Nitzke. A rainha é Cassiele
Andreatta. Integra a Sociedade o Grupo Folclórico
Grüness Tall.

SOCIEDADE RECREATIVA ALVORADA
JARAGUÁ DO SUL

A Sociedade Recreativa Alvorada teve sua

fundação em 10 de janeiro de 1949. Possui hoje
310 sócios. Realiza anualmente quatro festas
de Reis e quatro festas de Rainhas, baile de
Páscoa, baile do Chope, baile de Natal e a sua já
tradicional Winterfest (Festa de Inverno).

Tem por objetivo o congraçamento dos
associados e da comunidade, bem como a

manutenção da cultura e tradições germânicas.

SOCIEDADE ATIRADORES INDEPENDÊNCIA
JARAGUÁ DO SUL

A ideia de criar a Sociedade surgiu de um

grupo de amigos em setembro de 1957 e sua

fundação se deu em IOde janeiro de 1958, com

a criação de uma Sociedade de Atiradores.
No ano de 1991, iniciou sua participação na

Schützenfest, o que motivou a entidade a

criar a Equipe de Atiradores Independência.
Desde sua criação tem sido uma das equipes
mais vitoriosas nos torneios e competições
regionais. Foi campeã na modalidade Tiro Seta
da Schützenfest por 13 anos consecutivos. Este

ano, é tricampeã geral da Festa dos Atiradores.
Seu atual presidente é Dittmar Borchardt,

diretor de Tiro Cláudio Ivair Schmidt e rainha
Elena Pangratz. Os principais eventos da:
Sociedade são os bailes de Rei e Rainha e baile
de Aniversário.
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SOCIEDADE RECREATIVA VITÓRIA
RIO DA,. LUZ
JARAGUÁ DO SUL

Fundada em 7 de junho de 1943.
Primeiramente foi fundado o time de futebol,
mas como havia sócios que não eram adeptos
da modalidade, foram iniciadas as Festas de
Reis e Rainhas.

Em 1967 a cultura também era incentivada
com a apresentação de filmes em um cinema

improvisado e a prática do Tiro. Em 1998, a

atiradora Ciliane Raquel Bihr sagrou-se campeã
sul brasileira na Carabina Ar livre e bateu
recorde brasileiro.

A tradição das festas que se iniciou com

seus antepassados continua até hoje, sempre
com o objetivo de promover a confraternização.
IISão momentos para nos divertir, sempre

lembrando que, mesmo com dificuldade, nossos

antepassados não mediram esforços para manter

viva a tradição germânica. Por todos estes

motivos a atual diretoria continua com forças
para proporcionar a todos os simpatizantes desta

tradição, alegria, diversão e muita gastronomia
típica", ressaltam os dirigentes.

Os principais eventos da Sociedade são as

festas de Reis e Rainhas, festa do Chope, Fest
der Lichtflusschützen (Festa dos Atiradores do
Rio da Luz), e Torneio de Tiro.

O presidente atual é Wolfgand Geisler,
diretor de Tiro Selmiro Erdmann e comandante
Hilário Lemke. Tem Franciele Malaquias como

sua rainha.

socu!.nADE ESPORTIVA RE(�RJ�A'I'IVA
E CULTURAL HANSA HUMBOLDT
CORUPÁ

Fundada en 27 de outubro de 1929, possui
atualmente 120 sócios. O Nome Hansa surgiu
da colonização Hanseática e o nome Humboldt
em homenagem ao naturalista alemão Von
Humboldt. Hansa Humboldt foi também o

primeiro nome do município de Corupá.
Os eventos que promove durante o ano são

as festas de Reis e Rainhas, baile de.escolha da

Rainha da Sociedade, torneio de Tiro e Bolão,
atividades sociais diversas, solenidades Públicas
e eventos particulares. Conta com Clube de

Mães, Clube de Bolão e Clube de Tiro, e o gruplo
folclórico Bergland. A Sociedade tem Luiz Carlos
Bierende na presidência. Gilberto Kaszubowski é
o diretor de Tiro e Sérgio Minel é o comandante.
Sua rainha é Vanessa Ribeiro.

SOCIEDADE RECREATIVA
DESPORTIVA 25 DE JULHO
JARAGUÁ DO SUL

A Socieade Recreativa Desportiva
25 de Julho foi fundada em 25 de julho
de 1965, em homenagem ao Dia do

Colono, o que originou o seu nome.Foi
criada com a finalidade de oferecer aos

associados atividades recreativas em geral, porém dando ênfase à

manutenção da cultura germânica, considerando que os sócios
fundadores eram descendentes de imigrantes alemães.Entre
a cultura trazida pelos antepassados estão as festas de Busca

do Rei do Tiro, as danças, as músicas e a culinária de origem
germânica.Neste ano, a representante da Sociedade, Sandra Mara

Wagenknecht, foi eleita a Rainha da Schützenfest 2011.

Seus principais eventos são os bailes de Rei e Rainha, torneios
de Tiro e bailes públicos. Conta com o grupo folclórico da
Armalwee Regenwald Volkstanzgruppe.

Tem como presidente Aroldo Bier. Palmira Ziehlsdorff é o diretor
de Tiro. Os comandantes são Elberto Wagenhnecht e Ilca Fodi.
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SOCIEDADE DE ATIRADORES RIBEIRÃO GRANDE' DA LUZ
JARAGUÁ DO SUL

Fundada em 5 de julho de 1931. Os estatutos da Sociedade,
idealizados em 1934, admitiam somente sócios com 21 anos.

Atualmente, praticam as atividades existentes na Sociedade
também os menores de 21 anos, sob responsabilidade dos pais,
sócios da entidade.

Iniciaram praticando o Tiro, com Festas de Rei, animadas

por grupos musicais diversos. Em setembro de 2000, foi
realizado o lançamento da pedra fundamental da nova sede

social, c<?m programação que envolveu torneio de Cabo de
Guerra, Puxada de Cavalos, almoço típico, tarde dançante e

competições diversas.
Realiza festas de Rei e Rainha e outros eventos anuais.

Possui atualmente cerca de 130 sócios. É presidida por Fino
Raasch e tem como diretor de Tiro, Waldino Gutz.
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TRADIÇAO TRAZIDA DA ALEMANHA
6/10/2011

Schützenfest ( Festa dos Atiradores)
é uma tradição trazida da Alemanha

pelos imigrantes que vieram para o

Brasil. Este ano, a tradicional festa de

Jaraguá do Sul e que também integra
circuito de festas de Outubro em

Santa Catarina, chega à sua 23a edição. A Schüt
zenfest é realizada com o objetivo de fortalecer as

Sociedades e Clubes de Tiro do Vale do Itapocu e

manter viva entre os descendentes alemães esta

tradição de seus antepassados.
Como ponto alto da festa acontecem desfiles,

aos sábados e no último domingo, quando os inte

grantes das sociedades que integram a Associação
dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu,
com seu,s respectivos uniformes ou trajes típicos,
desfilam mostrando suas conquistas de medalhas
e troféus,' incluindo as equipes juvenis.

As competições de tiro - uma das principais
atrações da Schützenfest - acontecem em dois es

tandes preparados para receber tanto os competi
dores, como também o público que deseja se arris
car nessa divertida atividade cultural.

••

OS SCHUTZENVEREINE
Na língua alemã as Sociedades de. Ati

radores são chamadas de Schützenvereine.
São instituições muito antigas, que foram
trazidas para o Estado de Santa Catarina
no final do século 19 e início do século 20,
com a imigração. Tiveram um papel impor
tante na vida social, cultural e recreativa
dos imigrantes alemães. Com o passar dos
anos, enraizaram-se e sobreviveram até os

nossos dias, fazendo parte importante da
história e da gente catarinense. "

Sua importância pode ser comparada
às Corporações de Atiradores da Alemanha
medieval. A tradição dos clubes de caça e

tiro é milenar e nasceu na Alemanha, que
possui o mais antigo clube do planeta, com

setecentos anos de existência e em plena ati
vidade. Suas origens estão na distante Idade
Média, quando, há cerca de oitocentos anos,

já existiam em Flandres como organizações
de autodefesa. Formaram-se corporações
de atiradores também em outras regiões dos
Países Baixos, do Norte da França, da Saxô

nia, da Suíça, da Turíngia e do Tirol.
Estas corporações tinham por objetivo

treinar seus integrantes no manejo das ar

mas, além de cultivar o sentimento pátrio, a

camaradagem e a recreação. As armas usa

das inicialmente eram bestas ou balestras,
sendo mais tarde substituídas por armas de

fogo. Em algumas regiões da Europa estas

corporações se destacaram pelo seu caráter
militar. Com o surgimento dos exércitos or

ganizados e permanentes, as corporações
foram perdendo suas características guer
reiras e sua importância foi decaindo.

Na Alemanha medieval, as corporações
de atiradores tinham por finalidade a defe
sa contra os abusos dos senhores feudais
e do poder real, além da proteção de suas

cidades e comércio contra saqueadores e

invasores.

OUTUBRO FESTIVO
A Schützenfest é realizada desde 1989, com o objetivo de fortalecer as Sociedades e Clubes de Tiro
do Vale do Itapocu e manter viva entre os descendentes alemães a tradição de seus antepassados

TEMPOS DE PAZ
Em tempo de paz, por ocasião da

primavera, os participantes destas

corporações organizavam competi
ções de tiro. Aos prazeres deste es

porte intercalava-se a sociabilidade
e a inclinação para organizar gran
des festas, das quais toda a popula
ção participava.

No século 19, destas associações
ficaram apenas os festejos da Schüt
zenfest. Sua importância maior con

sistia na arte e na destreza do tiro.
O atirador mais hábil era aclamado
"Rei dos Atiradores". Em muitos lu-

A BUSCA DO REI
Existem clubes da região que pro

movem até seis festas de "Tiro Rei"
ao ano. Os sócios, acompanhados
por uma banda, saem para buscar
o "Rei" em sua casa, vestem os uni
formes de suas sociedades e levam

consigo a porta bandeira do clube.

IDEALIZADORES

gares da Alemanha, a Schützenfest
durava uma semana inteira. Com o

passar do tempo, as formas das fes
tas evoluíram, mas permaneceu a

sua finalidade.
Em 1989 surge a Associação dos

Clubes e Sociedades de Tiro do Vale
do Itapocu

A Associação dos Clubes e So
ciedades de Tiro do Vale do Itapocu
(ACSTVI) foi fundada em 18 de mar

ço de 1989 (até julho de 2000 o nome.
da ACSTVI continha o substantivo

Caça, extraído em função de ser ati-

Depois da saudação, o "Rei" convida
os presentes para uma competição
de tiro em um estande, muitas vezes

improvisado, onde não faltam chope
e uma mesa farta. Depois deste ritu

al, os sócios, convidados e simpati
zantes presentes entram novamente

Os idealizadores da Schützenfest são Adernar Duwe,
que em 1988 era vice-prefeito na gestão de Durval Vasel,
e o secretário municipal de Cultura na época, Balduíno
Raulino. Ambos reuniram as sociedades e criaram a As

sociação dos Clubes e Sociedades de Tiro. Na ocasião,
Balduíno Raulino viajou para aAlemanha em busca de in

formações, registrou a festa e passou a planejar a primeira
edição com a Comissão Central Organizadora. "A preser
vação da cultura germânica é muito importante em nossa

região. Percebemos que o povo gosta, participa dos even

tos. ASchützenfest, as festas de Rei e Rainha, as Marchas de
Busca do Rei, são todos eventos que ajudam a preservar a

cultura germânica", declara Adernar Duwe, presidente de
honra da Comissão Central Organizadora da festa.

vidade não desenvolvida pela Ass

ciação). A ACSTVI foi criada com

objetivo de realizar a Schützenfes

resgatando as verdadeiras tradiçõ]
germânicas, além de organizar igua
mente o calendário de promoçõt
das próprias sociedades a ela filí:
das. No ato de sua fundação partia
param 20 Sociedades de Tiro de Jari
guá do Sul, Guaramirim, Schroed€

Corupá e Massaranduba.
Atualmente a ACSTVI é compos

de 16 sociedades, devidamente in
critas e atuantes,

em formação e marcham de volta
Sociedade, onde são anunciadas é

novas Majestades do Tiro. "A Busc
do Rei é o ponto alto das festívidi
des", ressalta a historiadora Sílv

Regina Toassi Kita, autora do Iiví
Festas de Rei, lançado em 2000.

DESfILE
As Marchas de Busca 14�, ��i e R�i�ha são urna t�adição
herdada pelos descendentes de rímiqrantes alemaes
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MÚSICA

Fim de semana vai
do rock ao erudito
Agenda jaraguaense tem show da banda Matanza

e também apresentação do Coral da Scar

JARAGUÁ DO SUL

KELLY ERDMANN

sexta - feira vem se

aproximando e, com

ela, é tempo tam

bém de programar
o fim de semana,

ue, dessa vez, tem

atrações para vários gostos.
Os roqueiros da microrregião,
por exemplo, podem começar
a comemorar os aguardados
dias de folga já na noite de
amanhã.

É que no Espaço Oca, a diver-

são inicia às 23h com o show das
bandas Miopia eStrato Feelings.
Os ingressos custam R$ 10 para
os homens e as mulheres pagam
apenas R$ 5. Mas, a principal
atração da temporada está mes

mo reservada ao sábado, quan
do o palco da casa, instalada no

bairroVila Nova, fica liberado aos

cariocas da Matanza.
O quarteto volta a Jaraguá do

Sul, apenas duas semanas após
tocar no Rock in Rio, para mos

trar o novo álbum, intitulado
'Odiosa natureza humana'. O tra-

balho, lançado neste ano, conta

com 13 músicas inéditas e foi

produzido em três formatos: CD,
LP e Download Digital.

Antes da turma liderada por
Iímmy London, os ânimos da

plateia vão ser aguçados pelas
bandas Pistolera e Retirantes. A

largada dos shows acontece às
22h. Os acessos são divididos por
lotes, todos com preços diferen
ciados. Os fãs que conseguirem
garantir os ingressos do primeiro
desembolsam R$ 20. Já os de

mais, pagam entre R$ 25 e R$ 30.

ROCKPESAD
Depois de .apenas cinco meses, Matanza volta

ao palco do Espaço Oca, neste sábado. Há duas
se , os cariocas no RoeI, in Rio

.Oquê: show do Matanza
J

Quando: sábado, dia 8
Onde: ES:19aço Oca, na Rua

,

0,lívio Domingos Brugnago, na

Vila Nova
Que horas: a partir das 22h

Quanto custa: R$ 20, R$ 25 e

R$ 30 (dependendo do Ioté)
Informações: (47) 3370-

91{JO ou no http://bartlooca.
blogspot.com

.

Coral da Scar existe há 37 anos e conta, atualmente, com cerca de 30� I-

':urIlPII!I!

CORAL DA SCAR

....
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PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. Tornar vulgar, comum, trivial
2. Resistência orgânica à doença
3. Habitante do país africano cuja capital é laundê
4. Gênero de palmeira cultivada em parques e jardins

I Sigla inglesa de um sistema de determinação da

posição de um objeto na superfície da Terra por
meio de satélites

5. Pouco frequente I Frase inoportuna
6. Título de nobreza, na Inglaterra I Interjeição usada

como saudação
7. Comunidade fechada
8. A cantor.a OueHi, de "Estopim" I A capital de

Taiwan, país insular do extremo Oriente, reivindi
cado pela China

9. Uma forma de atrair peixes ou ratos I A cantora
norte-americana Diana

10. Sigla da organização estadunidense de espio
nagem e contra-espionagem I (Pop.) Uma das 1(1

refeições diárias
11. Dar de comer

12. Golpe dado com instrumento contundente
13. Favorecer o progresso, o desenvolvimento.

VERTICAIS
1. Bebericar I Universldade Estadual de Campinas
2. A atriz Vara (1936-1988), três vezes agraciada

com o prêmio Moliêre I Abrigar em instituição de
caridade

3. As apresentações de um espetáculo de varieda
des I A capital de um país mediterrâneo

4. Indivíduo que vive solitário no deserto jejuando
e rezando I Abreviatura inglesa de mistress (se
nhora)

5. Antigo instrumento musical de cordas I Termina
com o crepúsculo ou à meia-noite I (lngl.) Tipo
de pequeno carro, próprio para caminhos aciden
tados

6. Que já não existe I Aquele que deixa o sertão,
banido pela seca

7. Mau humor, amolação I (Fig,) Mencionar, citar
8. Partidário I Permanência provisória
9. Estar saliente I O desejo do doente,

1
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
48 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90

MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

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.

-

PREVISAO DO TEMPO

Tempo é
instável em

todas regiões
o dia começa com sol em

Santa Catarina, mas as nuvens

aumentam ao longo desta

quinta-feira. Devem ocorrer

pancadas de chuva entre a

tarde e a noite nas regiões
do Vale do Itajaí, Grande

Florianópolis, Planalto e

Litoral Norte.

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO
HOJE

,

MíN: 17°C

MÁX: 28°C

SEXTA

MíN: 17°C

MÁX: 22°C

I
l

or
Amanhã, o sol ainda predomina no céu
catarinense. No entanto, também estão

previstas pancadas de chuva no fim

,do dia no Oeste do Estado e, à noite,
nas demais regiões. As temperaturas
seguem elevadas e os ventos sopram de
nordeste a noroeste. Eles são fracos a

moderados com rajadas.

Ensolarado

SÁBADO
MíN: 18°C �

"j; :;:MÁX: 25°C

semana teDIl
risco de tem r
No sábado, o tempo será instável
com predomínio de nebulosidade em

todo o Estado. Há chuva no decorrer
do dia do Oeste ao Sul e pancadas \

entre a tarde e a noite no restante

de Santa Catarina. Também existe a

possibilidade de temporal isolado. As

temperaturas são elevadas.

DOMINGO
MíN: 17°C

MÁX: 23°C

,

SE VOCÊ VAi PARA...

PAPANDUVA
A quinta-feira será de
sol, mas cpm aumento
de nuvens no decorrer

do dia. À tarde e à noite,
podem ocorrer pancadas

de chuva. As temperaturas
ficam entre os 12"C e 23"C.

• CRESCENTE 4/10

CHEIA 11/10

• MINGUANTE 20/10

• NOVA 27/9

Parcialmente
Nublado

Nublado Trovoada
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AFTER
BOUR

, ,

Compra da Zum
A Fuel Eventos, sempre sinônimo
de baladas de sucesso com

casas cheias, informa mais
uma novidade. Os promoters e

empresários Thiago Mattos e Pepe
Narloch compraram mais uma

casa noturna, depois da The Way,
é a vez da Zum Schlauch. A Fuel

assume, a partir de novembro, a

casa antes comanda porgrupo de

Ioinoille. Será mantido o almoço
e as baladas de quartas e sextas

feiras, o restante das noites

ficará para eventosfechados.
O nome também deve mudar e

será anunciado em breve.

Doe livros
Vai até amanhã a Campanha do
Livro Infantil da Faculdade Senac.
Toda arrecadação será doada para .

as crianças internadas no Hospital
e Maternidade Iaraguá. Colabore
doando e faça sua dedicatória. A

entrega no hospital será dia 11,
véspera do Dia das Crianças.

Amanhã, encartada aqui
no O CORREIO 00 POVO, mais uma edição da

ur Esta semana ela vem com matérias, entrevistas
e dicas de moda para os pequenos, além

de outros temas.

beatriz.sasse@terra.com.br I 4784330306

DIVULGA -o

o coordenador dos cursos de Design e Moda da Católica
de Santa Catarina, professor Nelson Martins de Almeida

Netto (E), visitou recentemente a EUCD (Escola Universidade
Centro de Desenho) e a Faculdade de Arquitetura,

em Montevidéu, no Uruguai, e destaca a possibilidade de
desenvolver projetos em parceria e promover intercâmbios

entre as instituições. Na foto com o decano do curso de

arquitetura Gustavo Schepps (C), diretor do EUCD, e Daniel

Bergara, participante do encontro no Uruguai

ELTON MELCHIORETTO/DNULGAÇAO

DIEGO LUIS JARSCHELlDIVULGAÇÃO

PROGRAME-SE!

"

DIA6
KANTAM

Festival de Sushi e chope
em dobro das 19h às 21 h.

LOMDOMPUB
Quinta house com os DJs Igor Lima

(techhouse), Rodrigo Reuter (deephouse)
e Diogo de Lima (techhouse).

Ingressos somente na hora a R$ 10

feminino e R$ 15 masculino.

SACRAMEMTUM PUB
Som ao vivo com o músico Paulo Henrique

tocando o melhor do pop e rock
nacional e internacional em versões

acústicas. Couvert: R$ 5.

DMT PUB - Guaramirim
Acústico ao vivo com Cleyton Neumann,

tocando rock e MPB. Início às 22h.
Entrada grátis toda a noite.

DIA-'
ESPAÇO DO OCA

Shaw com as bandas Miopia eStrato

Feelings, ambas de Joinville. Ingressos a

R$ 10 eles e R$ 5 elas. Início às 23h.

SACRAMENTUM PUB
O duo Camaleão Robô, formado pelos

músicos Tiago e Lenílson, volta a

apresentar o melhor do rock e blues para
a galera, mesclando em seu repertório
composições próprias e os melhores

covers do gênero. Couvert: R$ 5.

LICOBAR
House Sections com DJ Diego Alvez.

MOVIMG UP - Schroeder
DJ Adrian P recebe os convidados Marcelo
Luis, Eddy Amaranto, Rafa Nicolodi, Rafael

Paupitz, Douglas Lima, Bruno Cozer,
Ranieri, Jainson, Jack, Lucas, Will, Rato

e Diego.lngressos antecipados a R$ 15

masculino e elas free até 23h30.

DMT PUB - Guaramirim
Som do DJ Geferson Dalpra (eletro/house),
a partir das 21 h. Entrada free toda a noite.

CONTATOS e OUTRAS OPÇÓES
LOIIIDON· 3055-0065. BIER HAUS. 3275-4866,

SACRAMENTUM PUB· 3370-1727, ARRIBA· 3371-1160,
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058,

ESPAÇO DO OCA • 3370-9160. ZUM SCHLAUCH ·3376-4822.
UCO BAR· 3054-0855. KANTAN LOUNGE. 33711584.

ENOTECA DECANTER· 3370-0220, MOVING UP· 8856-8389.
SEVEN CHOPERIA· 995l-4497. MR. BEEF. 3275-2230.

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE ·3371-8942.
FUEL EVENTOS· 8433-0083:PATUÃ MUSIC· 3054-0800.
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Luto
Oztem, Iaraguâ do Sul enlutada e afami
Vlia mergulhada em profunda tristeza
com o falecimento do empresário Elmo José
Lenzi, um grande amigo, figura querida, es

poso e pai exemplar. Lenzi deixou um vazio
em nossa sociedade.Até breve, amigo!

Quadrado
Quem disse que tudo só acontece no

quadrado de Balneário Camboriú?! Iaraguá
do Sul também tem o seu quadrilátero: o

Scondidinho. O point da viparada jaraguaense
nos fins de tarde. O local, a cada dia, ganha

.

novos filhotes e continua como o ponto de

parada da galera que adora tomar um chope,
fazer um petisco, ver - e ainda ser visto!

·eH;J37J-*2856
:e0"n-tr) �@bombf1'l;iarcQt1a.GOmJ"r

v't"\I!V'\""J��mbíl'líior(J iJO,(,O , r

)No/>I"\i'i',bamht Hcrogv".b1osa*,01�com

ons rol
Pois é, as lulus já estão agendando
cabeleireiro e os bolinhas já estão passando
a camisa social. Além de providenciarem
presentes, claro! Toda essa arrumação
por causa da festa de aniversário do

amigo Edson "Capivara" Renhke.garoto
propaganda da Nossa, dia 13 de novembro.
Vai rolar mesmo um festão!

I

Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito Moa Gonçalves

NIVER Daniela Bona, Charlene Mangini e

Bruna Nicolau, terça.feira, no Ilantan, na

comemoração dos 25 anos da Charlene

MAURICIO HERMANN

AMIZADE Gislaine Bertoldi nos

corredores da Sociedade Amizade

41 3811·8168

Caseiros
Assustada com a onda de
violência na urbe sorriso, a

turma do high aderiu de vez

ao estilo de vida caseiro. Com
chefs a postos, estão sempre se

reunindo em pequenos grupos,
tipo revezamento, para boas e

animadas conversas. Para as

ruas, os carros estão cada vez

mais equipados com dispositivos
antifurtos e, alguns, com a

blindagem garantida.

Garagem
Mesmo sem a presença do

"cacique americano", no sábado,
a partir das 10 horas, o amigo'I

Norberto Kuhnen, Beto Fiscal
- o que tem a chave - reabre a

"Garagem" para
\"

o tradicional
comes e

bebes. Tô
, nessa!

turhotel
ACORDE COM A MELHOR VISTA DE FLORIPA

moagoncalves@netuno.com.br

London Pub
Hoje na London Pub tem "Quinta
House" com a presença dos Djs Igor
Lima, Rodrigo Reuter e Diogo de Lima.

Já no domingo, a casa contará com a

presença do sertanejo.

SEGUROS
GARCIA

CORRETORA

3371 ..1788 garcl.(!...gurosgl'lrcla.eom.br

TECOH'rEI
Pense nisso
"Nós só podemos estar na vida
do outro para fazer o bem, para
acrescentar, caso contrário, somos

perfeitamente dispensáveis".

, • Dia quatro de dezembro,
rola, em laraguá do Sul, a

s« Pedalada Famosa. Mais

informações pelo fone 3370-
2900.

'

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai para o meu amigo e

empresário Renato Ferrari.
Ele, que além de comandar
duas lojas Lez a Lez, em

Balneário Camboriú,
acompanha a coluna todos
os dias.

• A SociedadeJoão Pessoa

promove, no próximo dia
15 de outubro, um delicioso
riso to. Tato Branco pilota o

fogão.

• Dia nove de outubro, com

a participação do grupo Por
Acaso e Samba & Pagode,
acontece, no Complexo
Esportivo Iaraguá, o 10
Costelada e Porco no Rolete
do China.

• Hoje é dia de tomar

Konigs Bier na Schiuzenfest.
Dá-lhe, chope!

• Respeite e valorize o idoso.

CASAMENTO Este

colunista, Cris Rausis
e Alexandre Rubini, no

casamento de Amanda e

Diego Rausisse, sábado

último, no Baependi

Cultura inútil
A atriz Carolina Dieckmann foi ao Rock in Rio com

o esmalte das unhas descascando. Depois o IPI dos
carros chineses aumenta e vocês não sabem por quê.
(Kibe Loco).'iebel"

Haisi

Reservas:

www.imoveiscapitaLnet

Iti' :137CJ.2900

MAURICIO I-lERMAtJN

LONDON 'essica Pot nas baladas da moda

Alerta geral
Para aquela galera com fixação
pela magreza, todo cuidado
é pouco, às vezes, isso leva a

loucura. Por exemplo, como

usar remédios que deveriam
ser tomados para doenças
específicas.

Buenos Aires
Laryssa Tarachuky, uma das
concorridas arquitetas da Ponto

Arquitetura&Design, embarca,
hoje, para a Argentina. Ela vai

participar de 8 a 12 de outubro, em

Buenos Aires, da famosa Bienal
Internacional de Arquitetura.
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CRÔNICA
ALEXANDRE PERGER.

JORNALISTA

QUEM SOU
EUEEMQUEM
VOCÊ VOTA?
A s eleições acontecem daqui a um ano, mas

rlagora já começam a nos saltar as ideologias
aos olhos, ou a falta dela. O pior, muitas pessoas
nem sabem o que é ideologia. O que é pior ain

da, algumas sabem e continuam violando seu

próprio dever de pertencer a uma ideologia e

ignoram o simples fato de que isso é necessário
a uma política séria e ao fortalecimento da de
mocracia. Não estou aqui falando de esquerda
ou direita, porque seja qual for o lado, o sujeito

. .

precisa seguir um.

Ah, mas aí vem aquele velho papo: direita
e esquerda não existe, é papo de esquerdista.
Os dois lados existem sim e talvez não há lugar
no mundo onde eles sejam tão bem demarca
dos quanto no Brasil. A direita vai insistir até a

morte em dizer que não, "sou centro esquer
da". Jamais vai admitir sua ideologia direitista,

-

voltada a um campo do pensamento um tanto

quanto liberal, mas legítimo. Já o pessoal de

esquerda vomita aos quatro ventos ser esquer
dista e faz disso uma bandeira que carrega tre

mulando por toda parte.
Longe de

mim condenar a

atitude de um ou

de outro, afinal,
cada um está no

seu direito de
defender uma

ideologia, ou

a falta dela. Se
o sujeito entra

no partido sem

ao menos saber

qual a onen-

tação daquele
-

grupo é um problema, mas superável, já esse

papo de lados não existe e o cara entrou ali para
defender os interesses do povo sem olhar para
ideologia. Como o povo gosta de dizer: "partido é

bobagem, voto no candidato". O problema é que
depois esquece em quem votou e fica reclaman
do que os caras não fazem nada.

Pois é, o povo, tantas vezes defendido pelos
sujeitos nos quais votam. Acho que os eleitores
são os que menos sabem diferenciar a ideolo

gia de um partido e de outro. Como já disse, as

pessoas votam na pessoa e não na sigla, já que
não considera isso importante, tendo em vista

que para ela o primordial é a vontade do caridi
dato. O .problema desse pensamento reside no

fato de que o candidato que vencer seguirá as

ordens do partido depois, sendo ,e!e de esquer
da ou de direita.

Bom, mas também não dá para culpar o povo,
já que os próprios candidatos não sabem o.moti
vo pelo qual estão no partido. Melhor, até sabem:

para se eleger e conseguir algum cargo político.
Fica mesm.o difícil para o eleitor saber em qual
ideologia votar se o postulante ao cargo nem

sabe o que é ideologia ou fing.e que não sabe.

Bom, mas também
não dá para

culpar o povo, já
que os próprios
candidatos não
sabem o motivo

. pelo qual estão
no partido.

CLIC DO LEITOR
Envie sua foto para

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Esse garoto teve que ser resgatado da casa onde morava, pois era vítima de
maus-tratos. Por causa da coleira apertada, o Menino possuía uma dilaceração
no pescoço. Mas, hoje, tudo isso é passado e ele espera conseguir um novo lar
cheio de carinho e respeito. Para adota-lo, entre em contato com a Flávia pelo

,

telefone (47) 9163-8300 ou no e-mail fla.fh@hotmail.com.
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NOVELAS

• FINA ESTAMPA
Griselda fica envergonhada com ReM. Griselda

manda René embora e pede que Amália desmarque
todos os clientes. Tereza Cristina discute com René as

sim que ele entra em casa. René fica indignado com os

insultos de Tereza Cristina e exige que ela se desculpe.
'Álvaro manda Mandrake hospedar íris e Alice na casa

que foi de dona Zilá, Antenor fica com vergonha de Pa
trícia e se afasta assim que a vê na faculdade. Esther
fala para Danielle que está decidida a fazer a fertiliza

ção in vitro e que não vai mais conversar com o marido
sobre o assunto. Patrícia procura Antenor.

• A VIDA DA GENTE
Ana acusa Vitória de querer que ela abandone a

filha como ela fez com Alice. Manuela vê Rodrigo e Nina
se beijando e fica arrasada pela irmã. Vitória procura
a ficha da filha na secretaria do curso de tênis. Ana
combina com Manuela de ir à faculdade para falar com

Alice. Ana vê Rodrigo e Nina de mãos dadas. Rodrigo
comenta que ficou mexido ao ver Ana na faculdade.
Alice percebe o interesse de Felipe em Manuela e co

menta com ela, que não acredita. Dora compra um novo

hamster para Sofia. Vitória procura Alice.

• MORDE & ASSOPRA
Guilherme cuida de Dulce no hospital. Júlia conta

que Josué fugiu e Abner promete achá-lo. Amanda aceita

que ícaro registre Rafael como filho e diz que vai voltar

para São Paulo. Daniel leva comida para Josué e é segui
do por Nelsinho. Alice reserva uma mesa no restaurante
do hotel para o noivado com Renato. Davi convida Abelha

para posar no lugar de Duda. Cristiano resolve pedir Abe
lha em casamento e impõe que ela recuse a proposta de
Davi. Abner avisa a Júlia que achou a caverna de onde Jo
sué tira os fósseis. Renato pede Alice em noivado quando
Guilherme surge e diz que a ama.

• VIDAS EM JOGO
Cacau acha uma seringa no quarto de Welligton.

Daniel pede a Severino que não conte a ninguém que
sua visão está melhorando, pois usará seu problema
para reconquistar Cacau. Ernesto liga para Divina para
pedir desculpas. Zi�i fica triste ao saber da morte de
seu antigo chefe. Carlos diz a Rita que irá descobrir

quem matou Armando. Ernesto liga para Regina e

certifica-se de que não é uma emboscada. José diz a

Marizete que não quer mais parfícipar de eleição ne

nhuma e briga com a namorada. Regina vai ao encon

tro de Ernesto, que está vestido de mendigo esperando
a empresária.

Adernar V. Gascho
Amanda L. Bortolini
Anita A. Diel
Antonio M. Siqueira
Aristides Engelhardt
Cassia F. Kruger
Cezar A. Hardt

Daniel A. Cordeiro
Eder G. da Silva
Ernesto Hening
Evanilde N. Steilein
Gustavo H. Da Costa
Hermes Oleane

Hildegard Rietter
Janice A. P. Nasato

Lenize P. Jost
Luciane V. Westphal
Maisa Borchardt
Natalia Hoerlle
Ralf Faltin

Rogerio Vasel

ThiagoColi
Vanessa P.. Welter ' .

PHILlP ROTH

o volume reúne os três
romances e a novela que
serve de epílogo à trilogia
em que Philip Roth dá vida
a uma de suas criações
mais geniais: o escritor
Nathan Zuckerman. Com
uma arquitetura intricada
e narrativas bastante
diversas, essas obras formam
um trabalho único, uma

investigação totalmente nova

e altamente cômica sobre as

consequências imprevistas da
arte. A coleção é publicada pela
editora Companhia das Letras.

DVD: SANTA PACIÊNCIA

Nesta comédia, Mahmud é
um sujeito normal como outro

qualquer. Dentro de casa é
um adorável marido, um pai
dedicado e assumidamente um

muçulmano não-praticante. Até
que um dia, uma descoberta
colocará Mahmud no centro
de uma rivalidade milenar,
causando a maior crise de
identidade que já se viu. Ele
descobre que é adotado e que,
na verdade, nasceu em uma

família tradicionalmente judia.
Santa Paciência é uma hilária e

inusitada comédia, sobre duas
das religiões mais tradicionais
e antagonistas da história,
onde o mais perigoso que pode
acontecer é você morrer de rir!
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PREMONiÇÃO 5
Sam (Nicholas D'Agosto) tem um estranho pressen
timento que as pessoas com quem trabalha e viaja
com ele irão morrer em um grave acidente. O pesadelo
acaba acontecendo, mas graças a ele algumas con

seguem se salvar do episódio, inclusive a namorada

(Emma Bell). O que eles não contavam era que o desti
no de todos já estava traçado e a morte irá "caçar" um

por um até que estejam definitivamente liquidados.

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 (14h1 O, 16h30, 18h50 e 21 h1 O)
• Cine Breithaupt 3
.Assalto ao banco central- Nac (13h40 e 15h40)
.Larry Crowne - Leg (19h30 e 2lh30)
-Protessora sem classe - Leg (17h40)

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 (13h10 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 21h15)
• Cine Norte Shopping 5
• O homem do futuro - Nac (13h e 15h20)
• Um conto chinês -Leg (17h35, 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)

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 22h1 O)
.0 homem do futuro - Nac (13h e 20h)
• Cine Garten 3
•Todo mundo tem problemas sexuais - Nac (14h30, 17h,

19h, 21 h)
• Cine Garten 4

.Conan, o bárbaro - Leg (18h45 e 21 h15)
·Manda-chuva - Dub (14h eJ6h)
• Cine Garten 5
.Amizade colorida - Leg (14h15, 16h45, 19h15 e 21 h30)
• Cine Garten 6
•Premonição 5 - Dub (13h1 O)
•Premonição 5 - Leg (15h20, 17h30, 19h40 e 21h50)
• Cine Mueller 1
•Conan, o bárbaro - Leg (19h20 e 21 h45)
·Os Smurfs - Dub (14h20 e 17h)
• Cine Mueller 2
• Fechado.

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

Carolina Kasting
diz que é pudica
Interpretando a sofrida Iamíle, em O Astro,
Carolina Kasting, 36 anos, alfinetou as mulher

que usam o corpo pára aparecer na Tv. "Sou

pudica. Eu até tenho bunda, mas não a uso

para ganhar fama", afirmou. Ela está casada
há 12 anos com o ator e designer Maurício

Grecco, com quem tem uma filha, Cora, de
seis anos. "Conheço o meu marido há muito

tempo e temos uma relação incrível", disse.

agner
bens coma

O jogador de futebol Vagner Love está no

Brasil resolvendo problemas pessoais.
Ele, que atualmente está na Rússia, veio
ao país para acertar os últimos detalhes do
divórcio com a modelo Marta Love, com

quem ficou casado até abril de 2004. O

jogador participou de uma audiência que
definirá a partilha dos bens. Marta teria
direito a metade do patrimônio, mas a

decisão deve sair só em 20 dias.

Atriz lez dieta para
ser a Mulher-gato
Escalada para dar vida à Mulher-gato, no

filme Batman - O Cavaleiro das Trevas,
a atriz Anne Hathaway disse que teve de
enfrentar uma dieta rigorosa para vestir o

figurino ajustado ao corpo da personagem.
"Eu tive de mudar meus hábitos e até de
estilo de vida para entrar nesse macacão.
Foi difícil", comentou. A estreia do longa
está prevista para julho de 2012.

Filha de Kw1 Cobain
, .

compra casa propna
Com apenas 19 anos, Frances Bean

Cobain, filha de Courtney Love e

Kurt Cobain, comprou uma casa em

Hollywood Hills avaliada em US$l,825
milhão. A mansão possui 3.350 metros

quadrados e foi construída em 1930. Ela

possui quatro banheiros e mantém os

detalhes originais, como decoração em

ferro feita à mão, vidros, vigas de madeira
e antigos artefatos de iluminação.
BORÓSCOPO'

Shakira desmente
lim de namoro

A cantora Shakira negou um suposto
rompimento do namoro com o jogador
espanhol Gérard Piqué. A assessoria
de imprensa da colombiana afirmou

que o fato é totalmente falso e que eles
continuam juntos e felizes. Já ela aproveitou
o Twitter para desejar boa sorte à seleção
espanhola e ao namorado. Segundo,
boatos na imprensa e nas redes sociais,
Piqué traiu Shakira com outra mulher.

Pai de vocalista
solre acidente
O brigadeiro-do-ar Hermano Vianna, pai
do vocalista dos Paralamas do Sucesso,
HerbertVianna, sofreu um acidente de

ultraleve, no Rio de Janeiro. Ele estava

pousando no aeroclube na Barra da Tijuca
quando a queda ocorreu. Ele permaneceu
lúcido durante todo o atendimento
médico. Em 2001, Herbert sofreu um

acidente de ultraleve que tirou a vida da

mulher, Lucy, e o deixou paraplégico.

r:i"iI ÁRIES

•• Não convém se envolver nos problemas financeiros dos amigos
ou familiares. As parcerias estão especialmente favorecidas,
podendo investir em um compromisso é!fetivo mais sério.

TOURO
� Tenha cuidado para não contar com o que ainda não

_ aconteceu. Você estará motivado a conquistar o que antes

parecia impossível. Fase de grande estabilidade na vida a dois.

GÊMEOS

liiiII De manhã, você vai ter que lutar contra a apati:: e a desmotivação.

I!!!I Mas, à tarde, o entusiasmo será visível. As atividades mentais
serão amplamente favorecidas. O setor afetivo vai bem.

CÃNCER

&ii
Você poderá manifestar a necessidade de se libertar das

limitações às quais se encontra envolvido. Boa noite para ficar
em casa e lutar por privacidade .

LEÃO
As necessidades afetivas podem bater de frente com os

I interesses profissionais. Tudo indica que estará captando
melhor o desejo dos outros. No setor afetivo, este é o momento
certo de firmar um compromisso mais sério.

VIRGEM

•
Não conv�m assumir mais responsabilidades neste momento
ou perdera o foco. É tempo de somar forças e estreitar os

laços de afeto. Se quer receber mais carinho, deve fazer o

mesmo pelo seu amor.

LIBRA
Cuidado com atitudes inconseqüentes. Fuja de especulações
ou negócios arriscados. No campo afetivo, não perca a chance
de criar raízes e transmitir segurança à pessoa amada.

I)
ESCORPIÃO
Você estará sensível à interferência da família e isso poderá afetar
a vida social. Mantenha o anonimato no trabalho e ganhará. Na
área afetiva, a necessidade de ficar só vai aumentar.

SAGITÁRIO
Evite fazer promessas que sabe que não pode cumprir. Nos
assuntos �o coração, o astral é de grande comprometimento na

vida a dois. Aproveite!

CAPRICÓRNIO
Não brinque com assunto financeiro. Profissões que envolvam

viagem, educação, justiça ou publicações serão as mais
favorecidas. Na paixão, é hora de fortalecer a relação e assumir

compromisso .

AQUÁRIO
O dia começa cheio de pendências que precisam ser resolvidas .

Tudo vai fluir melhor no período da tarde. Eis um bom dia para
estabelecer bases mais sólidas com a pessoa amada.

•
PEIXES

Preocupações excessivas pedem diminuir o rendimento no

trabalho nesta manhã. Saturno também pode desencadear
uma crise emocional e anuncia um maior distanciamento entre
você e a pessoa amada.
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TURISMO
FOTOS DIVULGAÇÃO

PANTANAL, BRASIL
O Refúgio Ecológico Caiman é uma fazenda de mais dê 500 quilômetros quadrados. Nesse

espaço gigante, estão abrigados pesquisadores e lodges ecológicos para turistas. Tudo isso com

o intuito de preservar uma fauna variada, onde há onças, ariranhas, sucuris, araras e jacarés. A
diversidade é tanta que especialistas recomendam passar pelo menos três dias no local.

indezasjá
ameaçadas
pelo homem
Uá quem viaje pelo mundo, exclusivamente, atrás de
rI belezas naturais. Prática que, aliás, costuma render
belas imagens às câmeras fotográficas e às lembranças,
além de também servir de alerta à necessidade de

preservação. Em muitos destinos, a conscientização e a luta
de ambientalistas foram primordiais à manutenção da
vida de animais e da fauna. Quer conhecer cinco deles?

RIOS -FRANKLIN E

GORDON, AUSTRÁLIA
A luta pela preservação dos
rios Franklin e Gordon, na

Tasmânia, chegou até a

Corte Suprema australiana
e foi celebrada como

uma das maiores vitórias
dos ecologistas. As águas
cristalinas dos rios atravessam

florestas tropicais e acolhem
uma grande biodiversidade.

GLADDEN SPIT, BELIZE

Considerado um

verdadeiro paraíso para os

mergulhadores, o destino
é merecedor do título. Ele
conta com a segunda maior
barreira de coral do planeta.
No entanto, a ação do homem

começou a ameaçar o litoral
do país, fazendo com que um

grupo de pescadores locais se

juntasse, no começo dos anos

de 1990, para proteger um

pequeno arquipélago.
PARQUE PROVl�CIAL DE TATSHENSHlNI.ALSEK, CANADÁ
Ele é tido como um dos lugares mais bonitos do país. Entretanto, o

parque provincial de Tatshenshini-Alsek, na Columbia Britânica, quase
se transformou na maior mina de cobre do planeta. Graças a algumas
pessoas, que amavam as paisagens do lugar, com rios límpidos e

geleiras, além de vestígios arqueológicos de povos indígenas e animais
como ursos e lobos, o parque permanece vivo.

PROJECT TIGER, ÍNDIA
Criado por Indira Gandhi, o Project Tiger tem atualmente 27

reservas espalhados por todo o país. A lista inclui a de Coerbett, em

Uttarakhand, ao norte da Índia, onde, entre novembro e junho, os

visitantes podem conhecer os animais selvagens em hábitat natural.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Festival leva escolas ao teatro
I

BONECOS EM CENA

Cercade200

crianças lotaram a

Scar no primeiro
dia de espetáculos.

I Peça agradou alunos
e professores

JARAGUÁ DO SUL

LORENA TRINDADE

/\ hhhhhhh! Ahhhhhhh! Era o que
I\se ouvia ontem pela manhã no

Centro Cultural da Scar (Sociedade
Artística de Jaraguá do Sul). As mãos
estavam ocupadas em tapar olhos
e ouvidos, tamanho o susto que a

cobra Pantera pregava nas quase
200 crianças de três diferentes es

colas - Rodolpho Dombusch, Max
Schubert e Colégio Evangélico Iara
guá - que estiveram no teatro. Elas

prestigiaram a primeira sessão da

peça "O Caso da Cobra Pantera", da

dupla cearense Ângela Escudeiro e

Augusto Bonequeiro. Este é apenas
um, dos 12 espetáculos que passa
rão pela Scar, praça Ângelo Piazera
e teatro do Sesc (Serviço Social do

"O Caso da Cobra Pantera" é wn dos 12 espetácuJos que serão apresentados

Comércio). Todos fazem parte da

programação do 110 Festival de For
mas Animadas de Iaraguá do Sul.
Um dos organizadores do evento,
Willian Sieverdt diz que a expecta
tiva para os quatro dias de festival é
de 3 a 4 mil espectadores nos dife
rentes palcos. ''As sessões matinais

,

serão dedicadas às escolas", explica.
A cobra Pantera não perdoou

ninguém. Comeu pato, esquilo,
tênis, cassetete e quase comeu o

irmão de Tatí, Beta. Estes dois per
sonagens que encaminharam gran
de parte da peça e foram eles que
deram um jeito de fragilizar a tão

temida cobra. ilusão? Não é assim

que as crianças parecem entender
a peça. A interação entre público e

personagens direciona toda a his-

tória. Eles contam para os bonecos
o que houve: "a cobra comeu ele!",
gritavam de seus lugares. Nicolas
da Silva Oliveira, cinco anos, correu

para o colo da professora Lorili Todt
chorando e muito impressionado.
Mesmo ela explicando que tudo

aquilo não passava de encenação,
o pequeno não quis saber. Quando
a cobra Pantera aparecia, Nicolas

apertava, com força, os dedinhos
indicadores nos ouvidos.

Ângela Escudeiro trabalha há 20

anos com bonecos e com Augusto
Bonequeiro, há 30. Eles explicam
que tentam trazer o calor do povo
e da cultura nordestina para a peça.
"Os bonecos são simples, não existe
o politicamente correto, falamos de
como as coisas são de verdade. De

que irmãos brigam, por exemplo",
declaram. Eles acreditam que o fes
tival está cada vez maior em Iara
guá. Antes de o espetáculo começar,
Gustavo Pereira, nove anos, espera
va que a peça fosse legal. Depois dos

quase 60 minutos, Gustavo disse ter

levado alguns sustos e emendou:
"tenho dois irmãos e eu sou o caçu
la, às vezes brigamos por causa de

bola, mas sempre jogamos juntos",
lembra. Carla Sarnira Lopes, nove,
contava que a história fosse engra
çada. Era a quarta vez da menina
no teatro. Carla também diz, que se

assustou com a cobra Pantera. "Ela é

esquisita, tem uma 'bacana', mas eu

gostei muito da peça", afirma. Apro
fessora Maurélia Zermiani diz ter

ficado encantada com o espetáculo
principalmente por causa da intera

ção entre platéia e personagens.

CAI A
CAIXA rcON6MICI, fEDERAL
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Na semana passada, mais precisa- Essa inclusão, responsabilidade e

mente no dia 28 de setembro de respeito pelas leis serão realidade

2011, participei da reunião ordinária em todas as empresas: pequenas,
mensal do Instituto Cassuli, entida- médias ou grandes.
de que não possui fins lucrativos e é Hoje eu tenho um sonho: que a éti
voltada ao aprimoramento cultural e ca e a transparência irão se espalhar
científico, onde pessoas de formação

.

por todo. o planeta. Que nós confiare

interdisciplinar interessadas no con- mos uns nos outros, assim como uma

texto empresarial buscam estudar os criança confia em outra criança. Que
mais diversos assuntos e problemas nós seremos livres de corrupção, ex

com os quais se deparam as empre- torsão e suborno.
sas. Fundada em 19 de agosto de 2004, . Hoje eu tenho um sonho: que a na

tem como membros profissionais de tureza será respeitada, que nós iremos
diversas áreas como advogados, pro- combater a poluição e o aquecimento
fessores, administradores, engenhei- globaL Que o respeito pelas futuras

ros, economistas e contabilistas, con- gerações criará novos hábitos de con

gregando interesses diversos para um sumo. Um consumo consciente.
fim comum. Hoje eu tenho um sonho: de justiça

A apresentação da reunião daquele social e paz ao redor do mundo. Porque
dia estava aos cuidados do Dr. André trabalhadores e patrões serão iguais em

Luiz Máximo Fogaça. Porém o que me dignidade e direitos. Que não será per
marcou naquela reunião foi o vídeo mitida a nenhuma criança qualquer
passado naquele dia. Um vídeo com tipo de trabalho forçado ou nenhuma

palavras que me fizeram refletir. Faço outra forma de exploração. Meninos e

questão de partilhar as mesmas: meninas poderão desenvolver todo o

Hoje eu tenho um sonho seu potencial.
"Hoje as pessoas ao redor do mun- .Hoje eu tenho um sonho: o futuro

do têm mentes diferentes, mas um será feito da diferença. Seremos ama

único sonho. I dos pelo que somos de verdade. Sem

Hoje eu tenho um sonho: que nós discriminação de cor, gênero, etnia ou

encontraremos o equilíbrio entre o idade. As crianças serão apenas crian

desenvolvimento econômico, pro- ças. Não haverão crianças pobres, não

gresso social e proteção ambiental. haverá fome.

PONTO DE VISTA

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

CRIS

WATZKO. ESTUDAHTE
DE DIREITO

TROQUE SEU JORNAL POR UM BRINDE.
Prezados assinantes, ser você tiver a

edição do dia 27/03/2011,
ligue e ganhe um brinde exclusivo.

[11(1) R B I til tIl] �1n:1]
(47)2106 1919

EDITAL
A Fundação do Meio Ambiente - FATMA torna público que se encontra disponível
para consulta em sua Biblioteca, à Rua Felipe Schmidt, n° 485, Centro, Florianópo
lis; na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Rua Walter Marquardt, n° 111, bairro

Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul; na Câmara de Vereadores de Jaraguà do

Sul, Av. Getulio Vargas n° 621, Centro, Jaraguá do Sul; na Biblioteca Pública Rui

Barbosa, Av. Getulio Vargas, n° 245, Centro, Jaraguá do Sul e no site da fatma.

sc.gov.br, cópia do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da Pequena Central

Hidrelétrica - PCH Itapocuzinho, Município de Jaraguá do Sul, de responsabilidade
da empresa Biovita Consultoria Ambiental Uda. A partir desta data fica estabelecido

o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, para recebimento de comentários relativos

ao RIMA e das solicitações de Audiência Pública. Este edital atende as Resoluções
n° 001/86 e 009/87 do CONAMAe 01/06 CONSEMA.

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°: 155/2011

·npO:MENORPREÇO ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUiÇÃO E

DISJUNTOR MICROPROCESSADO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 06/10/2011, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 25/10/201114:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclare

cimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.
Isair Moser - Diretor Presidente

,E�ptesa: Cassuli Auditores independentes S/C·"
: Atuação: Auditoria Independente .

.

Vagas: AuditorPleno/Auditor Supervisor'
Cidade: Jaraquá do Sul.- SC

·

Atuará como auditor externo e será responsável pela equipe em campo
· no desenvolvimento dos trabalhos de auditoria externa das demonstrações
financeiras e auditorias operacionais de controles internos.

·

- Experiência em auditoria de demonstrações financeiras e operacionais em

médias e grandes empresas.

- Desejável conhecimento em Normas Internacionais (IFRS).
Benefícios: Plano de saúde, refeição e transporte para quem mora na região.

Hoje eu tenho um sonho: que,
como cidadãos do mundo, nós re

conheceremos nossos valores. O va-

10r de nosso passado, nossa cultura,
nossa individualidade. E com orgu
lho, nós cuidaremos de nossa comu

nidade, de nosso planeta e do futuro
da humanidade.

Hoje eu tenho um sonho: que nós
criaremos produtos e serviços que
melhorarão nossas vidas. Que as em

presas serão a base de uma nova so

ciedade. E que os consumidores serão

respeitados.
Hoje eu tenho um sonho: que to

dos serão ouvidos. Que nós assumi
remos nossas responsabilidades. Que
as organizações serão avaliadas pelo
cuidado que têm com os outros. Que
nós cuidaremos do nosso meio am

biente e da nossa sociedade, assim
como cuidamos de nós mesmos. E

quando isso acontecer, todos aque
les que acreditam na vida terão rea

lizado seu sonho, e o de todos nós. A

sustentabilidade é possível".
Que este belo texto nos motive dia

riamente a construirmos um mundo
melhor. E que tenhamos certeza de que
se tivermos responsabilidade social,
além de zelarmos pelo planeta, estare

mos fazendo um bem para nós mes

mos, como para as gerações futuras.

DO LEITOR

No dia Iode outubro fiz a primeira entrega da arre

cadação de ração para Joinville. Foram distribu
ídos 110 quilos de ração, o restante será para Iaragua
do Sul. O total arrecadado até o começo de outubro
foi de 155 quilos de ração.

A entrega no abrigo animal de Joinville foi
emocionante. Quando chegamos lá e vimos os

800 cães, ficamos tristes e emocionadas, pois es

tão todos presos em correntes que não possuem
nem um metro de comprimento e muitos ficam
suas vidas inteiras lá -por não serem "entre tantos

cães, o escolhido para adoção". Outros ficam em

canis com quatro ou cinco cachorros no mesmo

espaço. Eles são bem tratados com água, comida,
o lugar é limpo, mas não com uma ração de qua
lidade, pois não há verba suficiente.

Cada cão tem um "olhar" que fica marcado, al

guns agarram nossas mãos com as patinhas através
da grade como quem quer dizer lime leva". Eles são

muito carentes e carinhosos ... Têm cães lindos por
lá, de todos os tamanhos, cores e quem está procu
rando por um, vale a pena ir, escolher seu compa
nheiro e dar a sorte a ele de ter uma vida melhor.

A campanha da arrecadação da ração continua,
porém agora para cães e gatos. Solicitamos ração de
boa qualidade, com nutrientes, pois eles misturam
em ração de qualidade inferior.

Precisamos também de produtos de limpeza, vas

soura, panos, cobertinhas de cachorro, sabonete e xam

pu para cachorro. Alguns mimos também são bem-vin

dos, como ossinhos, brinquedinhos, roedores...

As arrecadações podem ser entregues para
mim através dos contatos (47) 9919-2412 e

michalak.v@gmail.com.

VIVian Michalak, analista de
vendas e vol1mtária independente

FALECIMENTOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIOPAL DE GUARAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 403/2011

NOMEIA Subcomissão Técnica para Tomada de Preço 094/2011.

Nilson Bylaardt, Prefeito de Guaramirim, no uso de suas atribuições, em

conformidade com a Lei Orgânica Municipal;
RESOLVE:
Art. 1°. Nomear Subcomissão Técnica para a Tomada de Preço 094/2011,
referente à contratação de empresa de publicidade e propaganda para

prestação de serviços profissionais de publicidade aos órgãos da admin

istração direta e indireta do município de Guaramirim, conforme sorteio

público divulgado e realizado no dia 16 de setembro de 2011, conforme lei
n° 12.232, de 29 de Abril de 2010.
Art. 2°. Ficam nomeados para comporem a Subcomissão da qual trataesta

portaria, os membros que seguem abaixo:

Emerson Gonçalves;
Luiz Augusto Zilmer Cardoso;
Maria Aparecida Alves Hohl.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guaramirim/SC, 19 de setembro de 2011.

Nilson Bylaardt
Prefeito

Rolf Werner Antonius Júnior
Secretário Municipal da Administração e Finanças

Cláudio Eduardo Maba
Presidente da Comissão de Llcltações

• Faleceu no dia 4/10 às 8h, o Sr. José N. F. dos

Santos, com idade de 70 anos. O sepultamento
foi realizado dia 5/10, às 14h, saindo do Salão

da Igreja da Santa Ana na Trfa Martins, seguindo
após para o cemítério do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 4/10 às 13h, o Sr. Heinz Krau

se, com idade de 73 anos. O sepultamento foi
realizado dia 5/10, às 15h, saindo de sua resi

dência na Estrada, Jaraguazinho, seguindo após
para o cemiténo do Santo Estevão.

• Faleceu no dia 4/10 às 22h50, a Sra. Tereza

Ploazai, com idade de 64 anos. O sepultamento
foi realizado dia 5/10, às 16h, saindo o féretro
da Igreja Rainha da Paz no Vila Nova, seguindo
após para o Cemitério Municipal do Centro.

• Faleceu no dia 5/10 às O1h50 de, a Sra. Olga
da Cunha, com idade de 72 anos. O sepulta
mento será realizado hoje, dia 6/10, às 09h,
saindo o féretro da capela Mortuária Maria Leier

no Centro, seguindo após para o Cemrtério Mu

nicipal do Vila Lenzi.

• Faleceu no dia 5/10 às 05h30, o Sr. Juvencio

De P. Moura, com idade de 70 anos. O sepul
tamento será realizado hoje, dia 6/10, às 10h,
saindo o féretro da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus no Estrada Nova, seguindo após para o

Município de Major Vieira:

• Faleceu no dia 5/10 à 00h50, a Sra. Jurema

Gregolevichs, com idade de 77 anos. O sepulta
mento será realizado hoje, dia 06/10, às 09h,
saindo o féretro da sua Residência Rua Francis

ca de Paulo, 4490, seguindo após para o Cemi

tério de Francisco de Paulo.

• Faleceu no dia 4/10 às 19h20, a Sra. Asta G.

Jung, com idade de 73 anos. O sepultamento
foi realizado dia 5/10, às 16h, saindo o féretro

.

da sua residência, Rua 13 de maio no Braço do

Norte em Massaranduba, seguindo após para o

cemitério 13 de maio.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TEMPORÁRiO
Educação
contrata ACTs

Brasil e Bulgária 'unidos
DIVULGAÇÃO

JA presidente
Dilma Rousseff
assina acordo
de cooperação

A Secretaria da Educação
disponibiliza o edital
00612011, referente
ao processo seletivo
simplificado para
contratação de professores
:AGTs (Admitidos em

CaráterTemporário), nos

sites wwwjaraguadosul.
sc.gov.br e http://educacao.
jaraguadosul.com.br. As

inscrições estão abertas
de 24 a 31 de outubro de
2011 para professores
de Educação Infantil,
lo .ao 5° ano, Educação
Especial, Português, Inglês,
Matemática, Ciências,
História, Geografia, Ensino

.Relígioso, Artes, Artes com

habilitação em Música e de
Educação Física. Requisitos
ao processo seletivo e

contrato temporário com

a admínístração pública:
nacionalidade brasileira;

,

idade mínima de 18 anos;

quitação com as obrigações
militares e eleitorais; aptidão
física e mental; e nível de
escolaridade exigido para o

exercício do cargo.

" .

econonuca

DAREDAÇÃO

Em viagem à Bulgária, a pre
sidente Dilma' Rousseff afir

mou ontem, na capital Sófia, que
considera o país um parceiro e

aliado estratégico na Europa e

deseja que o Brasil amplie sua

presença no país balcânico. Os
dois países assinaram um acor

do de cooperação econômica
e outro na área de informática.
"O objetivo da minha visita é
desenvolver a cooperação entre

Bulgária e Brasil, especialmente
na esfera da educação e medici

na", ressaltou Dilma, depois de se

reunir com o primeiro-ministro
búlgaro, Boiko Borisov.

A presidente brasileira defen
deu mais relações econômicas
e políticas com o país europeu.
"Meu país vê na Bulgária um sócio
nesta região, onde queremos es

treitar e expandir nossa presença",

A p..esid� esteve réUIÜda co.... primeiro·1IIinisIro búlgaro, Boiko Borisov
,', , :1'

disse. "Em todas minhas conver
sas aqui, destaco a disposição do
Brasil a compartilhar experiências
em cada esfera. Na agricultura, na

energia verde, construção de avi

ões, extração e processamento de

petróleo", acrescentou.

A presidente iniciou ontem

sua visita oficial de dois dias à

Bulgária corri uma oferenda flo-

ral no túmulo do soldado des
conhecido e depois recebeu do

presidente do país, Georgi Par

vanov, a Stara Planina, a mais
alta condecoração búlgara.
Hoje, a presidente terá a par
te mais emotiva da visita à

Bulgária, com uma viagem a

Gabrovo, onde seu pai, Pe-
, tar Roussev, nasceu em 1900.

Dilma visitará uma exposiçao
no Museu Regional de História
com o título "As Raízes Búlgaras
de Dilma Rousseff". Segundo a

imprensa búlgara, ela também
irá ver a certidão de nascimento
do pai e ler duas das cartas en

viadas por Petar à mãe, incluindo
uma foto de Dilma, quando ela
tinha apenas um ano.

11110/2011- Valor total a pagar R$229,01 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 157,45 - Juros: R$ 0,15
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$16,51

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICA FEDERATNA 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

Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 100350543 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$185,15 - Data

para pagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar R$250,l4 Descrição dos valores: Valor do título: R$
185,15 - Juros: R$ 0,43 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Di

ligência: R$ 9,66Apontamento: 190064/2011 Sacado: CLEUDE MARIAAl.VES DA SILVA Endereço: RUAHERMANN PUR
NHAGEN 98 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-970 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS ITDA
Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo: 43477775 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 160,00 - Data para
pagamento: 11110/2011- Valor total a pagar R$232,34 Descrição dos valores: Valor do título: R$l60,OO - Ju
ros: R$ 0,16 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$17,28

Tabelionato Griesbach
.

Notas e Protesto Apontamento: 18972112011 Sacado: JULIANO PRETIl Endereço: RUA MA1D GROSSO 37 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89252-290 Credor: ASSOCIACAO:x:m..O TFAM DEVALETUDO Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 2011/213/08 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 105,00 - Data para pagamento:
11110/2011- Valor total a pagar R$178,54 Descrição dos valores: Valor do título: R$105,00 - Juros: R$
0,59 Emolumentos: R$ .10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05

EDITAI. DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/co artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, 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: 190065/2011 Sacado: CRISTIAN FRABIANE DE BARROS FRANCOS Endereço: RUAAFON
SO BENJAMIM BARBIE 339 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-780 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS
ITDA Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 4621441- Motivo: falta de pagamento Valor: R$145,10 - Data para
pagamento: 11110/2011-Valor total a pagar R$218, 19 Descrição dos valores: Valor do título: R$145, 10 - Juros: R$
0,14 Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$�21,70 - Diligência: R$ 18,05

Apontamento: 189879/2011 Sacado: I<EIl.YN MAIARA LECIN Endereço: RUA CARLOS EGGERI
193 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: LG. INSTITUTO DA BELEZA ITDA EPP Portador: '

- Espécie: DMI - N° TItulo: 6 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 265,22 - Data para pagamento:
11/10/2011- Valor total a pagar R$337,38 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 265,22 - Juros: R$
1,50 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 190094/2011 Sacado: 1011- PROJETO REALIMOVEIS E REPRESENTA Endereço: RUA DO
NAl.DO GEHRlNG, 145 - CENTRO - laraguá do SuI-SC - CEP: 89251-470 Credor: GUMZ CONTABILIDADE
E CONSUI:rORIA EMPRESA Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 9200108000 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 430,00 - Data para pagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar R$495,85 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 430,00 - Juros: R$ 1,29 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:
R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

-

Apontamento: 189998/2011 Sacado: n BAUMANN TECNOLOGIA SEGURANC Endereço: RUA BERTHA
WEEGE 3450 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-500 Credor: MORGANITE BRASILITDA Portador: - Espécie:
DMI - N°TItulo: 5779 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 982,00 - Data parapagamento: 11/10/2011-Va
lor total a pagar R$1.075,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 982,00 - Juros: R$18,65 Emolumentos: o

R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189973/2011 Sacado: MARLETE BAl.SANELLl RECKZIGUL Endereço: R DOMINGOS
RODRIGUES DA NOVA 306 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-640 Credor: FUNDO DE INVDffi CRED
MUlTISErLEGOll Portador: BElAVISfACOGUMELOSIIDAEspécie: DMI - N°TItulo: UNl100040C
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 90,00 - Data para pagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar
R$156, 18 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 90,00 - Juros: R$1,62 Emolumentos: R$ 10,85 - Pu
blicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 9,66

Apontamento: 190066/2011 Sacado: EDIlAINEMENDESDELIMABARBOSADE OL Endereço: RUADOR-
.

VAI. MARCAITO 100 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-825 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS
lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 4510619 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 190,00 - Data

para pagamento: 111 1O/20l� - Valor total a pagar R$260,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$190,.00 -

Juros: R$ 0,19 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$22,35 Condução: R$21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189877/2011 Sacado: ALlSSON LEBER BORGES NHAIA Endereço: RUA PAULO EGERT, 164
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89257-770 Credor: COMERCIO DE CELULARES BANDEIRAITDA ME Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 3952009 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 36,30 - Data para pagamento:
11110/2011- Valor total a pagar R$114,94 Descríção dos valores: Valor do título: R$ 36,30 - Juros: R$ 0,41
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189699/2011 Sacado: PAUlADA SILVA MOREIRA Endereço: CONSTANCIA RONCID
110 APT 203 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ITDA Portador: - Espécie: DMI- N°TItulo: C27056164/1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 579,70
- Data para pagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar R$645,l2 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 579,70 - Juros: R$ 5,41 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 190098/2011 Sacado: ELENA DE FATIMA BORTANCELO Endereço: RUA JOAO PlANIN
CHECK 481 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-220 Credor: INFOXRECUP E COM DE PARACHOQUES ITDA
Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 157 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 750,00 - Data para paga
mento: 11110/2011- Valor total a pagarR$821,39 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$
2,25 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189987/2011 Sacado: ARLETE MARTINSAl.VES DE LIMA Endereço: RUAVICTOR ROSEM
BERG 197 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89252-400 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS ITDA Porta
dor: - Espécie: DMI- N° TItulo: 4004281- Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,00 - Data para pagamen
to: 11110/2011- Valor total a pagar R$223,10 Descrição dos valores: Valor do título: R$150,00 - Juros: R$ 0,15
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$18,05 Apontamento: 189700/2011 Sacado: PAUlA DA SILVA MOREIRA Endereço: CONSTANCIA RONCHI

110 APT 203 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: J.MC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
ITDA Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: C27056671/1- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 289,80
- Data para pagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar R$352,12 Descrição dos valores: Valor do tí
tulo: R$ 289,80 - Juros: R$ 2,31 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital; R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 5,11

Apontamento: 18981112Ú11 Sacado: FABIO JOSÉ DOS SANTOS DA COSTA Endereço: RUA FRANCISCO
PANSTElN,160 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-540 Credor: VALDOCffi HAAS ME Portador: - Espécie:
DMI - N° TItulo: 29043 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 47,00 - Data para pagamento: 11/10/2011-
Valor total a pagar R$125,37 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 47,00 - Juros: R$ 0,14 Emolumentos:
R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução:'R$ 21,70 - Diligência: R$ 23,33

Apontamento: 189787/2011 Sacado: BAR E lANCRBOTAFOGO UDA Endereço: RUA PASTOR LBERI
SCHNEIDER 137 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-300 Credor: OESA COM E REPRES ITDA Portador: -

Espécie: DMI- N° TItulo: 5997771U - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 317,28 - Data para pagamento:
11/10/2011- Valortotal a pagar R$393,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 317,28 - Juros: R$ 1,26
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 190105/2011.Sacado: RITMOS COM. AUTOMOVEIS E ACESSORIO Endereço: RUA
EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA 457 - NOVA BRASILlA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-100
Credor: INFOSOFT SISTEMAS LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5000930-A - Motivo:
falta de pagamento Valor: R$ 185,'00 - Data para pagamento: 11/10/2011-Valor total a pagar R$254,75
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 185,00 - Juros: R$ 0,61 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação
edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 18980112011 Sacado: FARMACIA NAHUAN ITDA Endereço: RUA CARLOS EGGERI 129 -

JARAGUADO SUL - CEP: Credor: NILOTOZZO & CIAITDA Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 262428-3-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 97,36 - Data parapagamento: 11/10/2011- Valor total a pagar R$168,34
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 97,36 - Juros: R$ 0,32 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital:
R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$15,76

Apontamento: 189886/2011 Sacado: BERENICE BARCELOS Endereço: R TRAVESSA PAULO VOUOLlNl
1164 - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89265-830 Credor: VANDET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
ITDA - ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9995 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.615,00 -

Data para pagamento: 11110/2011- Valor total a pagar R$1.708,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.615,00 - Juros: R$ 3,76 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligên-
cia: R$ 34,77 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 189956/2011 Sacado: BRUNA DE OLIVEIRAlARA Endereço: RUA JOSE EMMENDOERFER
1110 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 4114318 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 252,96 - Data para pagamento:
11/10/2011- Valor total a pagar R$322,35 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 252,96 - Juros: R$ 0,25
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189812/2011 Sacado: FERNANDAVILlAR Endereço: RUA TREZE DE MAIO 636 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89255-400 Credor: MARMORARIA MULLER. UDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
432-02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 657,00 - Data para pagamento: 11110/2011-Valor total a pagar
R$727,67'Descrição dos valores: Valor do título: R$ 657,00 - Juros: R$1,53 Emolumentos: R$10,85 - Publica
ção edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 190209/2011 Sacado: TOP RODAS CE�O AUTOMaJ1VO lIDA ME Endereço: AV
PREFEITO WALDEMAR GRUBBA SL 4955 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: SAULO
LEAL Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 500096 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.635,00
- Data para pagamento: 11110/2011- Valor total a pagar R$1.713,06 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.635,00 - Juros: R$ 8,17 Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência:R$14,99

Apontamento: 189714/2011 Sacado: GILCIMAR LEAL DE OLIVEIRA Endereço: RUAWERNER MARQUAR
DT LOTE 50 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: MOlliE QUlMICA lIDA ME Portador: - Es
pécie: DMI - N° TItulo: NFE4004/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 880,42 - Data para pagamento:
11/10/2011- Valor total a pagar R$958,85 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 880,42 - Juros: R$ 3,22
Emolumentos: R$1O,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$ 20,31

Apontamento: 189957/2011 Sacado: BRUNA DE OLIVEIRAlARA Endereço: RUA JOSE EMMENDOERFER
111Q1- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 4176241 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 148,40 - Data para pagamento:
11110/2011- Valor total a pagar R$217,68 Descrição dos valores: Valor do título: R$148,40 - Juros: R$ 0,14
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,24

Apontamento: 189713/2011 Sacado: WILSON DE FANTE DA SILVA Endereço: RUA LEONARDO
KLEIN, 72 - ILHA DA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-801 Credor: THAGO MI:ill\LUR
GICA ITDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 11443/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
2.934,50 - Data para pagamento: 11110/2011- Valor total a pagar R$3.0l0,25 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 2.934,50 - Juros: R$ 5,86 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Con
dução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99Apontamento: 190252/2011 Sacado: INSTAlADORA MESCH LUZ DO DIA lIDA Endereço: RUA JOAO

TOZINI 2144 SAlA OI - CORUPA-SC - CEP: 89252-550 Credor: REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMEN
TOS ELElJUCOS L Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 5672-A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.285,70 - Data para pagamento: 11110/2011- Valortotal a pagar R$L393,52 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 1.285,70 - Juros: R$ 3,00 Emolumentos: R$ 10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$
21,70 - Diligência: R$ 49,92

Apontamento: 189750/2011 Sacado: CILENE GONCALVES MOLINA Endereço: RUA JOSE THEODORO
R1BEffiO 540 APT 002 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-000 Credor: l.G. INSTITUTO DA BELEZA ITDAEPP
Portador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 46 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,00 - Data para pagamen
to: 11 / 10/2011- Valor total a pagar R$280,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209,00 - Juros: R$1,18
Emolumentos: R$10,85 - Publicação edital: R$ 22,35 Condução: R$ 21,70 - Diligência: R$14,99

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data
de6/10/201L

Jaraguá do Sul (SC), 06 de outubro de 201 L

Apontamento: 190063/2011 Sacado: ClAUDINEI DA SILVA Endereço: R JOAO MIGUEL DA SILVA 259 ex
02 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-390 Credor: PERFIL COMERCIO DE CALCADOS ITDA Portador:
- Espécie: DMI - N° TItulo: 4257388 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 157,45 - Data para pagamento:

Apontamento: 190192/2011 Sacado: JLC COM DE ARTIGOS PARAANIMAISITDA Endereço:AY. GEIULlO
VARGAS 268 - laraguã do Sul-SC - CEP: 89251-000 Credor: DASPPET PRODUTOS VETERINARIOS ITDA

Manoel Gustavo Griesbach - Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 28
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qu a di'J rsão

Dia 6 de outubro

20h - Abertura da Festa
21h - Banda La Montanara

20h - Banda Tais Buam
22h - Adlers Band

marisclsa.com.br

•
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SOCIAL

Futebol e educação
andam lado a lado
Há pouco mais de um ano, Pyter Luis

Spezia mantém jovens no esporte

JARAGUÁ DO SUL

ALEXANDRE PERGER

Preocupado com o problema
das drogas no bairro onde

nasceu e se criou, o professor de

educação física Pyter Luis Spe
zia resolver criar, em março de
2010, uma escolinha de futebol

para manter as crianças e adoles
centes do Rio Molha em alguma
atividade esportiva. As aulas acon

tecem o no principal de campo de
futebol bairro, onde funcionava
o Clube Rio Molha. Atualmente,
cerca de 80 crianças de 6 a 17 �os
estão inscritas no projeto, mas

como alguns alunos trabalham,
cerca de 30 garotos participam
periodicamente das atividades.
"Nunca teve uma escolinha ou

algo que integrasse as crianças e

adolescentes", conta Pyter.
Além de manter os garotos

longe das drogas, o projeto ainda
tem a função de auxiliar na edu

cação. Para permanecer no pro
jeto, os alunos precisam ter mé
dia 7 no boletim. Caso contrário,
os meninos até 12 anos são afas
tados temporariamente e os mais

velhos, de 12 a 17 anos, recebem
atividades como reciclar lixo e'

ajudar na manutenção do es

paço. Pyter ainda questiona: "se
eles não estiverem na escolinha,
estarão fazendo o que?". Como
na época em que era criança as

coisas era diferentes, o professor
afirma: "quero dar oportunidade
que eu não tive no meu bairro".

Mas apesar do trabalho rea

lizado' o principal problema é a

falta de apoio. Atualmente, o di-

nheiro para manter o projeto vem

uma única placa publicitária e da #

renda do bar que funciona aos

fins de semana, quando há jogos
da própria escolinha e do time
adulto do bairro. A receita mé
dia é de R$ 2 mil e Pyter afirma

que o caixa está no vermelho. O
salário do professor é pago com

a mensalidade de R$ IOde cada
aluno. A Fundação Municipal de

Esportes e a Associação de Mo
radores do Rio Molha também
contribuem com o projeto. Ainda
há parceria com as escolas.

O professor ainda destaca

que o apoio dos pais é importan
te, mas lamenta que ainda são

poucos que participam, assistin
do aos jogos, ajudando no bar ou

na limpeza. Mas foi um desses

pais, o pintor Odair José Pereira,
que colaborou para que a esco

linha ainda exista. "No começo,
ele ajudou doando uniforme e

outros materiais", lembra Pyter.
MARCELE GOUCHE

Projeto foi criado para oferecer oportunidade de atividade física às crianças

Escolinha contribui na formação dos jovens
Com o sorriso estampado no

rosto e a empolgação típica de
um adolescente de 15 anos, Ale
xsandro Casta, que foi o primei
ro a se inscrever na escolinha,
fala que o futebol sempre foi seu

'esporte preferido. Atualmente
,

na 8a série, o garoto lembra que
antes de participar do projeto,
suas notas na escola não eram

tão boas. "Melhorei muito depois
que comecei aqui, mudei muito
e estou com notas boas", conta

orgulhoso o flamenguista.
Alexsandro mora com a mãe

e os dois irmãos e garante .que
sempre teve o apoio da família

para praticar esporte. O projeto
entrou de vez na vida do garoto
e ele mesmo afirma que "é fun-

damental na rotina" e completa
dizendo que quando não tem

treino, fica "perdido e sem saber
o que fazer". Quando Pyter dá o

sinal, Alexsandro e outros alunos
correm para o gramado, se posi
cionam e começam o jogo, sob o

olhar atento do professor. "É uma

satisfação ver eles vindo da escola

para treinar", conclui.

FUTSAL.
Meninas buscam vaga
Depois de dois títulós em duas semanas (regionais da OLESGe
JASC), a equipe daADJ/GRAMEYER/POSTOS MIME/PME viaja
amanhã para a cidade de Cricíúma, onde disputa vaga para

.�
a fase final do Campeonato Estadual Feminino SUB-I7..

Aequipe esta em segundo lugar na chave com sete pontos!,
atrás apenas da êqui�e joinvilense da Fibr'llFELEJ, com �ez.

,I

HENRIQUE PORTO

Atletas jaraguaenses tentam manter
invencibilidade para garantir o título

Times feminino e masculino de

basquete na final do Estadual
A partir de hoje, as equipes

sub-I4 de basquete masculi
no e feminino disputam a he

xagonal final do Campeonato
Catarinense de Basquetebol. O
time masculino Unimedl Colé

gio Evangélico/FME busca o te

tracampeonato da competição.
Campeões em 2010, Jaraguá do
Sul ganhou o direito de sediar a

fase final da disputa, que aconte

ce no ginásio do Colégio Evangé
lico Iaraguá,

,O primeiro confronto dos
comandados de Rafael Mueller
acontece hoje, às 19h30, contra

o ABASMO/São Miguel do Oeste.

Amanhã, eles enfrentam o CBCI

Chapecó, às Ilh30, e o JBA/Join
ville, às 19h30. No sábado o time

joga contra o a ASBB/São Bento
do Sul, às 16h30, e no domingo
é a vez de encarar o AABB/Join
ville, às l1h30, no último jogo da
final. Com boa campanha, o time
de Iaraguá conquistou dez vitó
rias em 12 jogos.

Já a equipe feminina Elianl
FME segue invicta na disputa:
em 12 jogos, foram 12 vitórias.
As comandadas de Iéssica Urban

jogam hoje em Chapecó contra a

ABASMO/São Miguel do Oeste,
às 16h30. Amanhã, elas enfren
tam aABF/Joinville, às 8h30, e a

ASBB/São Bento do Sul, às 18h.
No sábado, o adversário é o Colé

gio Doutor IPomerode, às I3h30,
e no domingo o CBC/Chapecó,
às llh30. Todos os jogos aconte

cem no ginásio do Colégio Ma
rista Santa Maria. O maior desa
fio das jaraguaenses será contra

as anfitriãs da final, atuais cam

peãs do campeonato e também
invictas neste ano.
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BRASILEIRÃO

Cruzeiro consegue
empate importante
Equipe mineira evita derrota para
o São Paulo e escapa de terminar
rodada na zona do rebaixamento
AGÊNCIA FOLHAPRESS

Em um jogo de seis gols que
teve lindas jogadas, pênalti

perdido por Luis Fabiano e tons

de dramaticidade para as duas

equipes, São Paulo e Cruzeiro

empataram por 3 a 3 ontem à
noite e ficaram mais longe de
seus objetivos no Campeonato
Brasileiro.

Terceiro colocado, o São Pau
lo vai a 47 pontos, mas chega à

quarta partida seguida sem vitó
ria e pode ser ultrapassado por

\ .

Botafogo e Fluminense. Já o time
mineiro segue seu calvário e está

perto da zona de rebaixamento.
Com 30 pontos, está na 16a colo

cação.
O time paulista apostava no

seu ótimo retrospecto fora de
casa para voltar a vencer. Sem
contar com Lucas, que cumpria
suspensão e está com a Seleção
Brasileira, o técnico Adilson Ba
tista surpreendeu ao escalar Ri
valdo desde o início, deixando
Casemiro no banco de reservas.

Derrotado pela terceira ro

dada seguida, o Santos será, a

partir de agora, mero observa
dor neste Brasileiro. Ontem, caiu
ante o Grêmio por 1 a O em Porto

Alegre. A partida era válida pela
11 a rodada, adiada a pedido do
clube paulista que por causa da

convocação de três de seus joga
dores pela seleção. O revés man

tém a equipe a 15 pontos do líder
Vasco, distância praticamente
impossível de ser revertida a 12

jogos do fim do campeonato.
Após a partida, o capitão Edu

Dracena explicitou o desconten
tamento com a fase do time, só o

13° na classificação. "Temos que
ter tranquilidade para reverter,
rever nossos erros", disse. "Mas
ainda não é hora de falar em

Mundial. Vamos pensar jogo a

jogo", concluiu o zagueiro.
WASHINGTON ALVES/VIPCOMM

lleinison comemora o pajmeiro gol da 'Raposa no iQ,go na ""'�"':II
ti· ,

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

,

Rua João Sotter Correa, 300, Amizade - CEP 89.270-000, Guaramirim - SC
E-mail: gmmvar1@tjsc.jus.br

Juiz de Direito: Gustavo Schwingel
Chefe de Cartório: Sandra Maria Weber

EDITAL DE CITAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
- COM PRAZO DE 20 DIAS

Despejo nO 026.08.001102-6
Autor: Casemira Plocharski

Réu: Manoel Bernardes
Citando (a) (s): Manoel Bernardes, brasileiro(a), natural de Taió-SC, Convivente, Repre
sentante Comercial, nascido em 11/05/1944, RG 150.738-9, CPF 057.108.719-15, pai
Olivia Fernandes, mãe José Bernardes, Rodovia Guilherme Jensen, 4045, Centro - CEP

89.108-000, Fone (047), Massaranduba-SC.
Valor do Débito: R$ 5.400,00. Data do Cálculo: 17/04/2008. 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 requerertern) a purgação da mora ou responder(em) à ação, que
rendo, em 15 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão acei
tos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição inicial (art.285, c/c art. 319
do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com

intervalo de O dias na forma da lei.
Guaramirim (SC), 30 de junho de 2010.

Vasco perde jogo de ida pela Copa Sul-Americana

Repleto de reservas, o Vasco
levou a virada em Cochabamba e

perdeu por 3 a 1 para o boliviano
Aurora. Com o resultado, o time de
São Ianuárío precisará vencer por
dois gols de diferença no Rio para
se classificar para as quartas de fi
nal da Copa Sul-Americana.

Com o gol marcado fora de casa,

porém, basta o Vasco vencer por 2

a O para se classificar. Os bolivianos

garantem vaga com empate ou der
rota por um gol de diferença. Caso

( ,

( "

o time de São Januário devolva o

mesmo resultado, a decisão irá para
os pênaltis. A partida de volta no

estádio Sãu Januário será no dia 26
de outubro. O primeiro gol da parti-

.

-l_a foi inusitado. No lance, o goleiro
Laf'z se precipitou após um balão
do meio-campo vascaíno, foi enga
nado pelo quique da bola e acabou
encoberto. O meia Bernardo foi es

perto, tomou a frente dos zagueiros
e consegwu marcar.

Na etapa final, o Aurora foi

mais eficiente e virou o placar.
Aos 4 minutos, aproveitando uma

confusão na área, Villalba bateu de
canela na bola e, mesmo assim,
conseguiu marcar o gol de empa
te. Aos 12, foi a vez de Andaveris.
Aos 28 e já com um jogador a me

nos após a expulsão de Villalba, o

Aurora fechou o placar. Reinoso
dividiu com Nilton dentro da área

vascaína, ganhou a dividida tocou

com categoria para marcar o ter-
.

ceiro gol da equipe boliviana.

DIVULGAÇÃO

Com time nústo, equipe cruzmaltina sai atrás
e precisa vencer em casa contra os bolivianos
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SSP recebe ofício de exoneração"

I

Documento enviado

pela Justiça de

Joinville é remetido
à Secretaria de

Administração
do Estado

JARAGUÁ DO SUL

CAROLINA CARRADORE

A Secretaria de Segurança Pú
rlblica do Estado recebeu, no

início da tarde de ontem, ofício da
vara criminal de Joinville que co

munica a exoneração do delegado
Marco Aurélio Marcucci, titular da

Delegacia de Proteção à Mulher,
em Jaraguá do Sul. Segundo asses

soria da SSp, a determinação judi
cial deve ser cumprida ainda este

mês. A perda da função pública do

delegado é uma confirmação do
STF (Supremo Tribunal Federal),
conforme O Correio do Povo pu
blicou ontem com exclusividade.

Ontem a SSP encaminhou
novo ofício à Secretaria de Admi

nistração, junto com a determina

ção do juiz da comarca de Joinville,
Frederico Andrade Siegel. A pasta
vai preparar a portaria de exone

ração e o próximo passo é a assi-

MARCELE GOUCHE

natura do governador Raimundo
Colombo para a publicação em

Diário Oficial. Depois disso, Mar
cucci será desligado do quadro
funcional do governo do Estado.
Ele irá recorrer da decisão.

Novo titular

O delegado regional de Iara
guá, Uriel Ribeiro, já estuda nomes

de possíveis delegados que deve
rão substituir Marcucci. Ele dará

prioridade a uma mulher. "Se não

conseguirmos, vamos encontrar

alguém com perfil para assumir
a Delegacia da Mulher", enfatiza.
Outra possibilidade estudada por
Ribeiro é transferir um dos seis de

legados da comarca para assumir
a Delegacia, até que seja designa
do um titular.

A exoneração de Marcucci é
referente à sentença proferida em

abril de 2006 pela comarca de Ioin
ville. Na época, ele foi condenado a

cinco anos e nove meses de prisão
em regime semi-aberto, além da

perda do cargo público por crime de

peculato e coação durante o proces
so. O processo acusa Marcucci de se

apropriar de bens apreendidos em

operações que envolveram prisões
dos chamados "caixeiros", arromba
dores de caixas eletrônicos.

Acusado de matar companheira
é encaminhado ao presídio

O agricultor Amauri Galcz
nisk, 45 anos, foi encaminhado
na noite de terça-feira ao presí
dio de Iaraguá do Sul, após seen

tregar 'na Delegacia de Guarami
rim. Amauri estava desaparecido
desde sexta-feirá passada, após
ter assassinado a companheira
Rosane Camilo de Medeiros, 29

anos, na residência do casal, em

Massaranduba.
Em seu depoimento ao de

legado Walter Santin, Amauri
contou que após atirar na cabeça
de Rosane, dirigiu até Colombo
(PR). Abandonou o carro na ci
dade e seguiu de ônibus até Curi
tiba. De lá, rumou para Foz do

Iguaçu, onde ligou para a família
e resolveu retornar para Massa
randuba. O agricultor justificou
que matou a companheira após
ela ter lhe dito que estava inte
ressada em outro homem. Como

já tinha mandado de prisão pre
ventiva expedido, foi encami-

. \

nhado ao presídio.
Rosane foi assassinada en

quanto dormia em um colchão,
ao lado da cama da filha de
oito anos. A menina só acordou

quando os bombeiros chegaram
ao local. O filho do casal, um me

nino de quatro anos, também
dormia no quarto ao lado.

A principal testemunha do
crime é uma adolescente de 17

anos, que alugava um quarto
da casa do casal. Ela teria visto
Amauri preparar uma mala

\
de

roupas antes de matar a compa
nheira. As duas crianças perma
necem aos cuidados da avó ma

terna, em Jaraguá do Sul.
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www.vw.com.br Promoção válida até 06/10/2011 para veiculas com pintura sólida. Frete incluso. Novo Gol 1.0 201112012, 4 portas, código 5U11C4, com preço promocional à vista a partir de
R$27.990,00, Novo Gol 1.0 Total Flex, 4 portas, ano modo 11/12, completo, com preço promocional à vista a partir de R$ 33.990,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11112, com preço promocional à
vista a partir de R$ 30.490,00. Voyage 1.0 Total Flex, ano modo 11112, completo, com preço promocional á vista a partir de R$ 36.090,00. Promoções válidas apenas para veículos disponíveis em

estoque. IOF, Despesas de Gravame e Despesas de 'Registro Eletrônico das operações inclusas na operação e no CET. Garantia de 3 anos para a Linha Volkswagen 2011/2011, sem limite de

quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessário para a sua utilização o cumprimento do

plano de manutenção. Para mais informações, consulte um Concessionário Volkswagen autorizado. Crédito sujeito a aprovação. SAC: 0800 770 1926. Acesso às pessoas com deficiência auditiva ou

de fala: 0800 770 1935, Ouvidoria: 0800 701 2834. veículos em conformidade com o Proconve.
I>IÓd..EOOAS

CONCEUIONAAIAS
I',)EV!JeULOS
AcIJS-N'&1 www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. BANCO VOLKSWAGEN 4732746000
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Aproveite a Primavera para perder
os quilinhos a mais e arrasar no verão!

COMPOSTO EMAGRECEDOR 6
Fórmula que associa Garcínía, Faseolamína e Citrus.
GARCíNIA: Supri a fome, dando a sensação de saciedade e

diminuí a vontade de comer doces.
FASEOLAMfNA: Extraída do feijão branco, a Faseolamína
é uma glicoproteína que seqüestra 40",4; do carboidrato
consumido, inibindo assim a absorção de uma parte dos
carboidratos ingeridos na dieta. O resultado é a redução
dos níveis de açúcares e as calorias atribuidas a eles e uma

diminuição das reservas de gordura.
CJTRUS: Obtído da laranja amarga, agita o ritmo do seu

organismo, acelera o metabolismo" promovendo um maior

gasto de caforias e, conseqüentemente, a queima de

estoques de gordura.

CREME DE MASSAGEM HIPERTERMICO
Com extrato de centeUa e ginkgo. Ativa a circulação,
combate gordura localizada e celulite, diminuindo o aspecto
"casca de Jaranja".

�E.\RA DE JARAGUA Do
�o S�
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

CÁPSULA DE ÓLEO DE CARTAMO
Acelera o metabolismo e auxíUa na queima de gordura I
O óleo de Cártamo é um antíoxjdante,
rico em ómega 3 e ómega 6.

Atua bloqueando a ação da enzima LPl

(responsável pelo armazenamento de .gordura),
obrigando assim o organismo a utíHzar o estoque
de gordura já existente como fonte de energia,
gerando a chamada Jipólise (queJma de gordura'.
Benefícios do Óleo de Cártamo;
-Inibidor natura! da LPL

(enzima Upase Lípoprotéica responsável pejo aumento das
células de gordura no corpo),
-Ace'era o Metabolismo.
-Ajuda na dUujção dos Upídeos,
redução da Celulite e da Gordura.LocaUzada.
-Djminuí as taxas de coJesterot
potencializa o sistema imunológico e

tem propriedades anti-inflamatórias.

Consulte seu médico ou nutricionistal

Faça-nos uma visita e conheça estas e outras
fórmulas que auxiliam na perda de peso.
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