
o padroeiro volta à Matriz
',I

MARCELE GOUCHE

Personagens
Avida dos innãos Scheibel
na 2aGuerraMundial
omarinheiroArthur e solado Bruno,
de Corupá, tiveram destinos diferentes
durante uma das maiores batalhas da
história. Páginas 20 e 21

Estreia
EscritorMarcelo Lamas- é
o novo cronista do jornal

O Correio do Povo para comentar
assuntes do nosso cotidiano.

Página 14

.1

Juventus
Tricolor corre atrás
de doze pontos
Técnico Pingo acredita que o time

precise vencer quatro, dos cinco jogos
que restam, para buscar uma vaga na
fase semifinal do turno. Página 22

wwwrnorísolsc.combr
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-

.

Debate com dois candidatos
RádioRBN realizou ontem enéontro com

concorrentes à Prefeitura de Iaraguá do Sul.
Dieter Janssen (PP) eMoacirBertoldi (PR) foram.
Cecília Konell não apareceu; Plenário, página 7

Eleições
Operfildos candidatosàCâmara
Amaioria dos 169 nomes que irão disputar
uma das 11 vagas no Legislativo municipal é de
homens, com idade entre 45 e 59 anos e com

formação no ensino médio e superior. Página 6

Missa celebrou retorno da imagem peregrina de São Sebastião e marcou búcio das comemorações do jubileu. Página 5

'A Morisot
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.
um concerto na Scar,
intitulado "Música
no Cinema". Será em
comemoração aos.46 anos
da instituição. Será uma
ótima oportunidade para
ouvir e recordar temas
clássicos do cinema. i'rA "�

venda do eventç'será
. revertida em benefício

.

,

a corEoraç�ü'. O's
.

dem

.. .r

_,'

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.eom.br

Críticas
Diversas matérias veiculadas em re

lação à visita do superintendente
do Departamento Nacional de Infraes
trutura de Transporte em Santa Catarina
(DNIT/SC), o engenheiro João José dos
Santos, trouxeram duras críticas a ele.

.

Embora entenda a frustração de
muitos em relação à morosidade das
obras, depois de ouvir o mesmo por inú

.

meras vezes, foi a primeira vez que senti

esperança de que pelo menos parte do

prometido realmente venha a acontecer.

A presidente Dilma Rousseff está

pressionando a equipe para acelerar
as obras do PAC, que caminham muito
lentamente. O projeto do contorno da
BR - 280 estámaduro para ser licitado e é
uma obra de mais de R$l bilhão. Portan
to, lima obra que traz visibilidade. O mes

mo pode ser dito em relação ao contorno

ferroviário que já foi iniciado e é uma obra
fundamental para a logística do País.

Este é ummomento ótimo para fazer

pressão em todas as esferas do governo.

DIVULGAÇÃO

o'vidade
O novo Cítroên C3 vai chegar às ruas brasileiras a partir de agosto para
sero novo referencial em sua faixa de mercado. Desenvolvido e produzido
no Brasil, no Centro de Produção de Porto Real (Rio de Janeiro) da PSA

Peugeot Citroên, o modelo é baseado em uma nova plataforma e conta

com um novo conjunto mecânico, além de um interior completamente
redesenhado e projetado para oferecer bem-estar.

Indústria
De acordo com a pesquisa Sondagem
Conjuntural divulgada pela
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), a atividade industrial brasileira
teve forte recuo no mês de junho em

relação ao mês anterior. Embora
em alguns meses tenha havido

'

crescimento, a atividade industrial
segue decrescendo ao longo dos

últimos dois anos. Ainda que alguns
setores estejam em evolução, a

. maioria está recuando o que significa
muito menos investimentos do setor

privado. Afinal, quem vai investir
em uma nova planta se a atual está
subutilizada?

Veículos
Apesar da redução no volume
de produção nos últimos meses,
a indústria automobilística tem
sido muito criativa na adoção
de alternativas à demissão de
funcionários. Claro que o objetivo
é preservar a capacidade produtiva
no aguardo de tempos melhores.
Neste cenário, diante da marcação

. de uma manifestação em frente à
unidade de São José dos Campos

.

por parte do Sindicato dos

Metalúrgicos, amontadora tomou
a decisão de dispensar todos os

funcionários na última terça-feira.
Tempos difíceis à vista.

Gás
A OGX acaba de concluir o primeiro poço de delimitação da
reserva de gás na Bacia do Parnaíba, onde já tinha confirmado
a existência de gás. O tamanho destas reservas vai determinar
o tamanho dos empreendimentos que serão construídos no
entornapara o aproveitamento do combustível.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1092
PRIMEIRO SORTEIO
04 - 10 - 22 - 23 - 33 - 40
SEGUNDO SORTEIO
02 - 12 - 25 - 40 - 41 - 50

QUINA
SORTEIO N° 2951
14 - 17 - 28 - 37 - 75

PERÍODO

'mIl' o 56%
............................................��.�.? .}9.�.�9... . � .

poup�ç�.............. . ?�.?.�.�.� ��.:�?�.�?:.�.?.�.�
COMMODlTIES
PETRÓLEO:. BRENT
OURO

.. -1,17%
"IUI; 0,04%

US$ 103,120
US$ 1605,400

........................................ , ......................................... , .
...................................................

CÂMBIO
, .ç.º�I:'.� ���� y.ª� .

i)oLAR"CóMlúú:iiAi '(EM R$) 2,8363 �.?g??� :fi1: �g?9.�Cl(o.
:p.º:�A�jiiI.ú��º:.("�:�::�:�):· :::'.j:;:�:�9.º':. .. �.?1..9ºg :��:: . .9�� .

.1!!.P.�g...(.1!!.I.":l .. �.�)........ . �.?�.7.º.� H ••••••�.?�.7..�.�.. . !. . .9?.1..0(o. .

LIBRA (EM R$) 3,1496 3,1512,f· -0,72%

Balanças .-
o superintendente do DNIT, Ioãolosé do

Santos, informou que estão em testes os siste

mas de sensores desenvolvidos pela Universi
dade Federal de Santa Catarina que permitirão
a pesagem de veículos em pleno movimento.
Trata-se de um avanço importante no setor.

Confiando na capacidade de professores e alu
nos da UFSC será uma referência da tecnologia
catarinense que será adotada em todo o País .

Emprego
o volume de empregos em Jaraguá do Sul teve
uma redução de 117 v�gas no mês de junho.
Umaanálise mais apuradamostra a criação
de 35 vagas no setor do vestuário, 30 no setor
de serviços de alojamento, alimentação e

correlatos e 25 no comércio varejista. Houve
redução de 89 vagas no setor de comércio

.

e administração de imóveis e atividades

paralelas, fechamento de 31 vagas na indústria
de material elétrico e fechamento de 26 vagas
no setor de borracha, fumo, couro e similares.

No semesnre
De janeiro a junho Jaraguá do Sul acumulou
a criação de I�897 postos de trabalho. A _

avaliação pode ser considerada bem relevante,
considerando a população domunicípio. Entre
os 25 setores em que temos trabalhadores no

município, amaioria criou vagas. O destaque
vai para a indústria têxtil do vestuário, que criou
800 vagas no período. Em segundo lugar ficou
o setor de comércio e administração de imóveis

que criou 480 vagas. A área de serviços abriu 282

vagas e a construção civil criou 196 vagas. Entre
os poucos setores que demitiram, o destaque
vai para a indústria de produtos alimentícios,
que fechou 612 postos de trabalho. O comércio

varejista teve redução de 73 postos de trabalho.

Transações
correntes.
No mês de junho, o volume de entradas de
dólares no Brasil, em relação ao volume
de dólares enviados para o exterior, ficou
negativo em US$ 4,4 bilhões. Sempre que
o volume de ingressos é menor, o País
utiliza parte de suas reservas em dólares
_para cobrir a diferença. Quando acontece o

contrário - o normal ao longo dos últimos
anos -·0 Banco Central realiza a compra dos
dólares trocando os mesmos por reais' � os
encaminha para as reservas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.cOllJ..br QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2012 131 OPI.NIÃO

não há esse comprometimento, e o cenário vira algo de
relaxamento e falta de capricho, as pessoas que passam
menosprezam aindamais o local. Ou seja, jogam sujei
ra no chão, depositam.resfduos- atémesmo carro sem
utilidade.Háumefeito cascata (temenosprezo.

A Pr�feitura tem o dever ele cumprir. a lei e cobrar
esse menosprezo de alguns moradores com. esse es

paço. Como também deve zelar e dar o exemplo em

manter em ordem e boas condições os passeios onde
estão órgãos públicos. Senão fica difícil exigir dos ou
tros. Cuidar das calçadas é uma forma de deixarmos a
cidademais bonita.

\ /

Clono do .i1nó:vel.Aqueles que deixam esse espaço aban-'
clonado, dêteríorado, não tem respeito aos moradores
e 'tarnbéro 4e�pIeza o próprio lar, já que a calçada faz
'parte da porta Cle entrada de. uma moradia. Quando

" '

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I
Eles e elas

/\ s rriulheres precisam abrir o olho. Anda por aí
r\uma safra crescente de homens que gostam de

explorarmulheres, procuram encostar-se nasmu

lheres bem-sucedídas, com estudos e boa renda,
e viver com- elas na folga. Claro, são vagabundos.
Não raro, gente "boa" ...

Nessas odiosas músicas de novelas populares,
novelas cheias de "comunidades" e entreveras en

tre "diferentes", volta e meia alguém canta umamú
sica cheia de insinuações... O vadio diz que é bom
no "tranco", tranco é sinônimo de sexo, e que está a

procura de uma patricinha que lhe pague o jantar,
as contas e o acomode num bom "berço". Em outras

palavras, o vagabundo quer se encostar. E asmulhe
res, como reagem? Fingindo não ver, não ouvir ou,
pior que tudo, aceitando. Claro, não foram educadas

pelos pais.
A novela Gabrielamostra bem como pensam os

homens, e se engana quem acredita que hoje é dife
rente daquela época, não é não. Piorou até. Aqueles
velhos toscos dos - tempos idos, hoje estão disfar

çados de empresários, doutores, políticos, tudo, de
tudo, mas são os mesmos machos incompetentes e

impotentes. Machos que veem a mulher semdirei
tos nem voz. Aliás, dia destes quiseramme contratar

para uma palestra e memandaram um aviso: - Fala
de tudo mas não fala demulheres... Mandei os caras

plantar batatas, era só o que faltava machos insegu
rosme dar roteiro sobre o que tenho ounão a dizer às
mulheres. Só o que faltava.

Mas sabes, leitora, de onde vem a preocupação
deles? Vem de eu andar dizendo no rádio, na tevê,
aqui e nas palestras que as mulheres têm diretos
soberanos sobre seu próprio corpo. Soberano. Digo
que amulherpode fazer o que quiser com seu corpo,
e religiosos hipócritas não querem ouvir isso.

Mulheres, abram o olho, a modernidade pôs a

o leitor

Entra e sai

Falando francamente, a

geração Iy"está a procura
de oportunidade e remune

ração no mercado de traba

lho, mas quer tudo isso antes

da experiência e de provar a
.

capacidade e potencial.
Tenho 37 anos e meu pri

meiro registro foi com 14

anos, dentro de uma empre
sa em Iaraguá do Sul. Fiquei
por três anos. Depois tive'
uma outra oportunidade.
Tive certeza que seria boa e

estou há mais de 20 anos no

ramo. Sempre aprendo coi

sas novas e procuro o conhe
cimento. Vejo pessoas com

18 anos de idade - a chamada

geração 'Y' Parece que elas já
sabem tudo e ninguém pode
dizer nada que, na mesma

hora, estão indo embora.
Não querem ser mandadas.

Fica difícil!

Qual omaior investimento

do ser humano? Seu conhe
cimento. Me disseram isso

naquela empresa, quando eu

tinha 16anos, em 1992. Hoje,
ainda não tenho faculdade
(iniciei três), mas ...

Precisamos investir em

conhecimento adquirir expe
riência de vida. Aí sim age':
ração Iy' pode procurar a re
muneração e a oportunidade
que a faz por merecer.

Precisamos
.

de pessoas
para todo e qualquer tipo de
atividade. Quero chegar ao

ponto da sociedade enten

der á razão que o gari é tão

valorizado quanto o admi
nistrador. Os dois precisam
de conhecimento para fazer
as tarefas. Ambos são im

portantes para o desenvolvi
mento da sociedade.

José Fernando
Dias, comerciante

descoberto, mais do que nunca, os machos incom

petentes, impotentes, acomodados e exploradores
demulheres. Deem-lhes o troco: uma figa,

Saída
- E aí, o bolso anda furado? Nadinha dentro dele?

Diadestes, ouvi um conselho de um professor de fi
nanças pessoais. Um sujeito se queixara a ele de que
não conseguia ter rendimentos nos investimentos

que fazia, ele queria amarrar o burro na sombra e

não acha jeito... O professor deu a ele a sugestão de
uma boa saída: - Trabalhar mais, e assim fazermais
dinheiro, ou gastarmenos. Fora disso, compadre, só

. milagre, mas comomilagre não existe...

EngTaçado ...
Engraçado uma ova. O Governo de Brasília diz

que anda com a corda no pescoço, todavia, faz to
das as concessões aos poderosos chantagistas da
montares internacionais de automóveis que estão
'no Brasil, e não sobra um centavo para os peque
nos agricultores que estão de língua de fora. Santa
Catarina dependemuito da agricultura familiar, dos
produtos da agroindústria, mas para essas famílias,
nada. Já para a Copade 2014 e Olimpíadas de 2016,
invenções do populista oportunista Lula, o dinheiro
jorra... Acorda, povo, acorda!Acorda e "reage"

Falta dizer

Quanto mais você abrir a boca no ambiente de
trabalho ou por aí com os amigos, menos poder
terá. Você vai ficar mais e mais nas mãos dos ou
tros se continuar a bater com a língua nos dentes.
Ouçamais sobre os outros e falemmenos de você,
e o poder será seu. Émuito bom ter poder, e o po
der começa com o controle dos lábios ...

Fale conosco
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PRESENÇA Militares do 620 Batalltão de Infantaria de Joinville iriam abrir a festa de aniversário

138 anos

O Exército apareceu para
o desfile,mas nãomarchou
Fundação Cultural cancelou a cerimônia de
aniversário de Jaraguá por causa da chuva

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

\ esperava emtorno de 3,5 mil

pessoas se apresentando para
a comunidade na festa.

Achuva estragou a festa. O O cenário montado na ave
desfile comemorativo dos nida estava pronto para cele-

136 anos na Avenida Getúlio brar a data. As arquibancadas
Vargas que estava programado instaladas, o trânsito sinali
para ser realizado ontem de zado e a equipe de apoio em

manhã teve de ser cancelado alerta. Mas a chuva evitou que
devido ao tempo. O presiden- o desfile, que prometia mui
te da Fundação Cultural Jorge tas surpresas acontecesse. "O
Luiz da Silva Souza confirmou pessoal do projeto (Cultura
que essa comemoração não nos Bairros' tinha programado
será transferida. (� data do' algumas apresentações, inclu
aniversário tem de ser come- .sive com pernas de pau", con-
morado no dia", justifica.

'

ta o presidente da Fundação.
O cancelamento do desfile Indiferente das condições

foi para preservar as crianças e do tempo, os soldados do Exér
os idosos que fariam as apre- cito Brasileiro, 62° Batalhão de
sentações, justificou o presi - , Infantaria de Ioínvílle vieram
dente da Fundação Cultural. para Iaraguá do Sul. Eram qua
"Tínhamos 36 entidades que' se 200 militares que iriam par
iriam participar", conta. Con - ticipar do desfile. Mesmo com

forme Souza, a organização o cancelamento, eles foram re-

Nilson Antonio

cepcionados pelo Vice-prefeito
Irineu Pasold, que cumprimen
tou a tropa antes dela _retQrnar
a Joinville. "É uma pena que o

tempo tenha impedido as apre
sentações", lamentou o vice

prefeito Irineu Passold que es

tava no evento.

Ele compareceu na aveni
da para acompanhar o desfile

representando a prefeita Cecí
lia Konell. Ela não iria partici
par do desfile devido a legisla-

ção eleitoral que a impede de

prestigiar eventos públicos.
"Já passamos por momen

tos bem mais difíceis por cau
sa da chuva", disse Passold,
referindo-se aos efeitos cli
máticos que em 2008 e 2011

causaram estragos e danos
na cidade. Mesmo não acon

tecendo o desfile programa
do, o vice-prefeito disse que
ontem foi o dia de parabenizar
a comunidade jaraguense.

"
Não escutei a rádio
e viJn sem saber que
o des6.1e havia sido

cancelado. Que pena
que choveu.

Adilson Dias,
vigilant�

Programa

Aatração do
dia da família
Além dos membros das entida

des que fariam as apresentações,
algumas pessoas passaram pelo
local para saber se o desfile seria
realizado. Foi o que aconteceu

com o vigilante Adilson Dias, 39
anos. A programação do aniver-

,

sário de Jaraguá do Sul faria parte
das atividades que pretendia fazer
em companhia dos filhos.

Gabriel e Kerollyn, com cinco
e sete anos respectivamente, esta
yam ansiosos para acompanhar as
apresentações. Eles moram com a

mãe em Mafra, no Planalto Norte

Catarinense, e vieram passar as

férias com o pai. "Não escutei a
rádio e vim sem saber que o desfi
le havia sido cancelado. Que pena
que choveu", lamentou Dias.

O vigilante conta que mora a

sete anos na cidade, mas nunca ti
nha trazido os filhos pata assistir
um desfile. Como alternativa para
passar as férias, 'as crianças já ti
nham refeito os planos para o dia.
"Vamos brincar de carro choque",
exclamou Gabriel.

Desfilar no aniversário domuni

cípio faz parte da programação da
família de Adriana Rau. Ela conta

que há três anos desfila pela Comis
são Central Organizadora (CCO)
da' Schützenfest. Juntamente com

Adriana, estavam os filhos Vitor e

Otavio, 13 e 11 anos. Este seria o 17°
ano que participariam das come

morações da cidade. Porém, ontem,
esse costume teve de ser cancelado.

AVENIDA VAZIA. Adilson Dias (E) saiu com os

tUbos para ver o desf"Jle, mas a chuva atrapalhou

Illradl franca
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São Sebastião

Missa reúne·centenas de fiéis
Celebração religiosa
marcou o retorno

da imagem do santo

padroeiro à paróquia
e o início dos festejos
pelo jubileu da Matriz

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

OfriO e a chuva não impediram
a participação de mais de 300

fiéis namissa celebradapelo padre
Luiz Antônio Faria, ontem à tarde,
na Paróquia São Sebastião. A cele
bração religiosa marcou o retorno

da imagem do padroeiro São Se

bastião, que desde outubro do ano
passado peregrinou pelas comu

nidades, e o início das comemora

ções dos 100 anos da paróquia.
Entre os católicos que parti

ciparam da missa estava o moto

rista Valfrido Hillesheim, 53 anos.

Ministro de Eucaristia da Comu
nidade São Luiz Gonzaga, à qual
pertencem os bairros São Luís e

Iaraguá Esquerdo, ele conta que
participa do grupo há 26 anos.

"Sou um grande devoto de Nossa
SenhoraAparecida. Faço aniversá
rio em 12 de outubro, dia dedica
do à santa", disse. A promotora de

eventos, Regina Perito, 55 anos, in
tegra voluntariamente a comissão

organizadora dos festejos do jubi-

leu. Ela pertence à paróquia há 48

anos, desde que a família veio de

Brusque para Jaraguá. "Sou devota
de São Sebastião, Nossa Senhora

Aparecida e Santa Paulina. São os

três santos para os quais eu rezo

constantemente", contou.
Por causa da chuva, a pro

gramação definida para o dia de
ontem foi prejudicada. Estava

prevista uma carreata para acom
panhar a vinda da imagem de São
Sebastião até o Centro, com saída
da Paróquia São Judas Tadeu, no
bairro ÁguaVerde, até a PraçaÂn
gelo Piazera, de onde os católicos

seguiriam em procissão _até a Igre
ja Matriz. Integrantes dos Bom
beiros Voluntários carregaram a

imagem até o altar.

FOTOS MARCELE GOUCHE

DE VOLTA Bombeiros Voluntários conduziram imagem até o altar

Benção e exibição
de documentário

No dia 25 de julho comemora-se

também o Dia de São Cristóvão e o

Dia dos Motoristas. Por isso, ao final da
missa, ocorreu a benção dos motoris
tas. Às 19h, naMatriz, foi exibido em te

lão o documentário "A cultura religiosa
em Jaraguá do Sul", que aborda os 100

anos _ da Paróquia São Sebastião. Com
, duração de 52 minutos, o trabalho foi

dirigido por Gilmar Moretti e contou

com o apoio da Fundação Cultural de

Iaraguá do Sul.
De acordo com o padre Diomar Ro

maniv, as comemorações do jubileu da

Paróquia São Sebastião, que iniciaramhá
um ano, entram na reta final. Até domin

go, serão realizadas atividades diárias

para celebrar o centenário, comemorado
oficialmente em31 de julho. O encerra

mento acontece no dia 5 de-agosto.

Costa
SERViÇOS CONfAslHS
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A maioria dos candidatos
é homem, com idades
entre 45 e 59 anosComoéope I

dos candidatos
Este ano, 169 nomes

disputam asl l cadeiras do

L-egislativo, uma média de

15,3 .concorrentes por vaga

JARAGUÁ DO SUL·

Elisângela Pezzutti

.O registro de candidaturas publica-
do pelo Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) desenha um panorama das carac

terísticas dos concorrentes ao Legislativo
de Jaraguá do Sul nas eleições do próxi
mo dia 7 de outubro. A grande maioria é

formada por homens com idades entre

45 e 59 anos, casados, com ensino médio

ou superior completos. Três candidatos
declararam ser apenas alfabetizados, ou
seja, sabem ler e escrever.

A participação de jovens na corrida
eleitoral deste ano é pequena, com ape
nas quatro candidatos com idade até,24
anos, e 17 com idades entre 25 e 34 anos.

PT e PPS são os partidos que têm mais
candidatos na lista, ambos com 21 nomes

cada. Em segundo lugar vem o PR com 17 '

- candidatos e, em terceiro, PC do B, PMDB,
PSD e PSDB, com 16 candidatos cada um.
As profissões dos concorrentes são bastan -

.

te variadas, mas o maior número - 22 - é �

de empresários. Dezessete são funcioná
rios públicos municipais e outros 17 não
informaram a ocupação. Cento e quinze
homens e 54 mulheres estão na disputa.

Grande parte tem ensino

médio e superior completos

�A profissão
mais apresentada

Perfil dos candidatos a vereador

São 169 candidatos disputando 11 vagas: 15,3 por vaga

� ... � ...

Estado civil

5 s�P�r.9..�g� ..

judicialmente \.

Grau de instrução

Sexo

Ocupação *

11111_1111__ Empresário: 22
""I!I!I!lI!fIIIIJIJI.'" Servidor público municipal: 17

-, .... Administradores: 8
_II Vendedor: 6 .

r._,! Aposentad.os: 5
',_ Vereadores: 5
,-- Professor de ensino médio: 4
- Agentes administrativos: 4
"".. Servidor público estadual: 3
.... Cozinheiros: 3
lII_j Corretor: 3

tlf'_ Diretor de empresa: 3

"".. Dona-de-casa: 3
./

.... Professor de ensino fundamental: 3

... Operador industrial: 3

.... Representa'nte comercial: 3
.... Técnico de eletricidade: 2
II1II Advogados: 2
... Agricultores: 2
... Auxiliar de escritório: 2
_ Comerciante: 2
_ Eletricista e assemelhados: 2
_ Gerentes: 2
.. Fiscais: 2

... Médico: 2

.. Motorista de transporte coletivo: 2

• Secretário e datilógrafo: 2
.. Agente postal: 1

_ Assistente social: 1
,. Ator e diretor de espetáculos: 1
.. Bancário: 1

_ Cabeleireiro e barbeiro: 1
a'Comerciário: 1
_ Diretor de ensino: 1

.. Enfermeiro: 1
III Escritor e crítico: 1

III Estudante: 1

.. Fotógrafo e assemelhados: 1

.. Garçon: 1

ldcde

..,...... 45 a 59 anos: 77

.",..",.,. 35 a 44 anos: 57

_ 25 a 34 anos: 1 7

I11III 60 a 69 anos: 13

.. 21 a 24 anos: 3

I 70 a 79 anos: 1

I 18 a 20 anos: 1
Masculino: 115 Feminino: 54

Partido
PT: 21

PPS: 21

PR: 17

PMOB: 16

PC do B: 16
.

PSO: 16

'PSDB: 16

PSB: 10

PV: 10

POT: 7

PT do B: 6

-PSOC:4
_OEM:3
.. PMN:2
_ PTB:2

III PHS: 1

,. PTN: 1

Superior completo: 55

Ensino médio completo: 54

Ensino fundamental completo: 23

Superior incompleto: 13

-

Ensino médio incompleto: 12

Ensino fundamental incompleto: 9

Lê e escreve: 3
*Nesse relatório não foram colocados todos os profissões divulgados.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dia de festa
Na sexta-feira; às 19,h30,
na Sociedade Botafogo,
ocorre o lançamento da

campanha do candidato
a prefeito Dieter Ianssen
(PP) e do vice Jaime

Os candidatos a

vereador da coligação
"Nova Jaraguá" já estão

tínâos

eer

do Hospit re Mathias
Stein, antigo Santo
Antônio, no período de
1999. Nilson Bylaardt,
prefeito de Guaramírím,
é o 'ap�lante c1aaç�o.
O caso é sobre a emissão
de cheques sem
fundo para compra de
materiais para a unidade.

Daiana Constantino

Ciclo de Estudos
em Jaraguá
Na próxima terça-feira, a partir
das 8h, no Centro Empresarial de
Iaraguá do Sul, acontece o Ciclo
de Estudos de Controle Público da

Administração Municipal, realizado
pelo Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina. É uma boa
oportunidade para os candidatos das

eleições municipais participarem.
Técnicos da administração,municipal,
conselheiros de direito e representantes
de organizações não governamentais
vão discutir questões fundamentais à
atividade de controle externo exercido

pelo Tribunal de Contas. As inscrições
devem ser feitas no Portal do TCEI
SC, no endereço eletrônico www.tce.
sc.gov.br. Mais informações podem
ser adquiridas pelo e-mail apoioicon@
tce.sc.gov.br ou pelos telefones: (48)
3221-3794 e (48) 3221-3834. Esse evento
acontece em 13 etapas no Estado, e
conta com o apoio das Associações
dosMunicípios doVale do Itapocu
(Amvali), Amunesc, Fecam e União
dosVereadores de Santa Catarina.

2106.1929 I daianac@ocorreiodopovo.com.br

Debate
os candidatos a prefeito de Jaraguá

do Sul Dieter Ianssen (PP) e Moa
cir Bertoldi (PR) participaram ontem de
um debate na Rádio RBN. A ausência foi
da candidata Cecília Konell (PSD). Para

quem ocupa um cargo de autoridade, a'
atitude representa um menosprezo aos

eleitores. E também pode revelar várias

interpretações negativas: despreparo
para a troca de ideias? Receio para enca
rar críticas dos opositores? Os dois con-

correntes que participaram do encontro
tiveram a oportunidade de destacar as

propostas para a Prefeitura. Eles tam
bém não pouparam a atual administra

ção. Ianssen disse que é contrário à prá
tica do nepotismo e criticou a existência
de 209 cargos comissionados na estru

tura da Prefeitura, alguns com salários

que chegam a quase R$ 10 mil mensais.
Bertoldi também revelou que pretende
enxugar amáquina pública.

MARCELE GOUCHE

Lembrança
No mês de outubro, a morte do

advogado petista Clemente Mannes
completa quatro anos. No dia da

eleição municipal de 2008, ele
sofreu um derrame. Hoje ele ainda é
lembrado como exemplar militante
pelos colegas da legenda dos
trabalhadores de Jaraguá do Sul.

Disputa 2
A coligação "Crescendo com seriedade

e trabalho" instalou comitê de

campanha, na rua 11 de Novembro,
4754, no Centro. O material de

publicidade dos candidatos Mário
Fernando Reinke (PSDB) e Armindo

, Sésar Tassi (PMDB) e dos concorrentes
da proporcional está pronto para ser

distribuído. Por enquanto, não há
data para a festa de lançamento da

campanha. Até a primeira semana de

agosto, os partidos ouvem os pedidos
das comunidades para incrementá-los
como propostas no plano de governo.
No próximo dia 15, as cartilhas com

as promessas devem ser entregues. A
partir de então, a ação estará centrada

na promoção de comícios maiores.

isputal
O trabalho da coligação "Competência,
Juventude eTrabalho" de Massaranduba,
que tem como candidato a prefeito
Odenir Deretti (PP) e a vice Dávio Leu
Júnior (DEM), está a todo vapor. A festa
de lançamento da campanha acontece na

sexta-feira, às 19h, no salão da Sociedade
Atiradores, no Centro. O material de

publicidade já está pronto e parte fica
concentrado no comitê do grupo, na rua
Erich Leu 83, no Centro. Segundo Deretti,
no momento os partidos recolhem
sugestões da comunidade para completar
o plano de governo. A ideia é torná-lo

público no dia 15 de agosto.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

.

CRC/SC, 006269;0

EDUARDO MONTECINO

ARQUIVOOCP
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do

José ÁiiguslIó1 '

Caglioni
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Família e estudos
GeraldoWerninghaus nasceu no
dia 26 de novembro de 1932 em
Rio do Sul (SC). Filho deWilhelm

Werninghaus e RosaWerninghaus.
O casal teve mais uma filha, Margot.
Geraldo era ainda criança quando a

.

famíliamudou-se para Corupá. O pai
estabeleceu-se na cidade com oficina
mecânica. Aos sete anos, o menino

. iniciou os estudos na Escola Paroquial

.

São José, que era administrada

pelas Irmãs da Congregação
Sagrado Coração de Jesus. Neste
estabelecimento de ensino concluiu
o primário e o ginasial.Visando
maior prosperidade nos negócios e

mais oportunidades para os filhos, a
famíliamudou-se para Joinville. Na
Cidade dos Príncipes, Geraldo fez o
ensino médio no Colégio Bom Jesus .

DIVULGAÇÃO
Visita do Presidente

da República à
Jaraguá do Sul - 1998.
Da esquerda a direita:
GeraldoWen1inghaus
(Prefeito Municipal),
José Alberto Klitzke

(Chefe do Gabinete do
Prefeito), Fernando
Henrique Cardoso
(presidente da .

República) e Elemar
Diersclmabel

Um trio genial
Em Joinville, o senhorWilhelm
instalou a Oficina Mecânica

Werninghaus & Filhos. Em pouco
tempo, o empreendimento tornou -se
referência pelo ótimo atendimento
e serviço de primeira qualidade.
Geraldo havia se tornado um exímio
torneiro-mecânico e ferramenteiro.

Ojovem fazia mágica com o torno,
fabricava peças de todos os tipos. A
fama de sua capacidade profissional
espalhou-se por toda região e chegou
ao conhecimento do senhor Eggon

João da Silva, através de serviços que
o "romeiro/ferramenteiro" prestara
àMetalúrgica JoãoWiest, empresa
que era adminístrada por Eggon.
Havia também um eletricista com

grande capacidade inventiva,Werner
RicardoVoigt. Os três somaram seus

conhecimentos e em sociedade, no
dia 16 de setembro de 1961, fundaram
a "WEG".W=Werner; E= Eggon;
G= Geraldo. A pequena fábrica de
motores elétricos cresceu e tornou-se

amaior do gênero naAmérica Latina.

I
.•

0

o político'
O motivo pelo qual o emprcsárío GeraldoWerninghaus ingressou na
política foi única e exclusivamente por gratidão aos jaragua��ses. Queria
retribuir de alguma forma à contribuição deste povo que foi importante no
desenvolvimento daWeg. Em 1992 foi eleito vereador: Em 1994 elegeu-se
deputado estadual e, em 1996, tornou-se prefeito de Iaraguá do Sul.

AGORA
ESTAMOS TODOS

J U NTOS/
•

Lunender ���
I Grupo Lunelli

. I

"

. TROFEU GERALDO
WERNINGIlAUS

A cOlDpetição
.

7\ To período de 6 a 14 de agosto acontece em nossa cida�� os Jog�s Esco�ares
1 V da Semana da Pátria - "Troféu Geraldo Werninghaus , que joi antecipado.
O evento envolve alunos atletas com idade até 12 anos. Eles disputarão nove

modalidades de esportes: atletismo, basquete, [utsal, handebol, judô, natação,
tênis de mesa, voleibol e xadrez. A competição homenageia o saudoso Geraldo

Werninghaus. Muitos dos habitantes desta cidade. advindos de ou�ras p�r�g�ns
não o conheceram. Contaremos, então, um pedacinho da sua notavel histáría.

o Boinbeiro
Em 22 de agosto de 1966 foi fundado
o Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul. São sócios fundadores:
Erich J. Schweinle, Eugênio Strebe,
Geraldo Merkle, GeraldoWerninghaus,
Gerd Edgar Baumer, Henrique Reis

Bergan, Luiz Lanznaster, Nelson
Driessen, RalfMarquardt, Sigolf
Schünke, Vicente Donini eWolfgang
Weege. GeraldoWerninghaus foi o
primeiro comandante da corporação.
A sub sede do Bairro João Pessoa leva
o seu nome. É uma homenagem dos

jaraguaenses pelo seu espírito altruísta.

No mundo
dos esportes
Na juventude, Geraldo jogou futebol
e punhobol na Sociedade Esportiva
e Recreativa Hansa Humboldt, em
Corupá. Quando a família se mudou

para Joinville, Geraldo passou a jogar'
pelo Clube Ginástico, sagrando-se
Tricampeão Estadual namodalidade de

punhobol ou faustball em alemão. Esta
modalidade foi trazida para o Brasil

pelos imigrantes alemães.

Cantinho

Namadrugada do dia 9 de fevereiro de
1999, GeraldoWerninghaus partiu para a
eternidade. No transcurso enigmático da
existência o homem ignora a que veio à
terra, às vezes julga sabê-lo. Geraldo deu
sentido à sua vida através do trabalho,
conquistas, humildade e devotamento ao

próximo. O homem partiu deixou-nos o
legadode que a certeza nasce da esperança.
Ficará eternamente em nossos corações,
bem ali, no cantinho da saudade.

,

O prefeito
Eleito prefeito, Geraldo formou
um secretariado classe ''N.'. Todos

especialistas em suas respectivas
áreas. Assim como deve ser em um

time de futebol, goleiro é goleiro e

atacante joga no ataque. Geraldo
atuou como capitão e meio-campista,
ditando o ritmo e as manobras da

equipe. O time atuava com sincronia.
Priorizou -se a eficiência do serviço
público, educação, saúde, transporte
coletivo, vias públicas e o esporte
de base. Atribuiu poderes, deveres
e obrigações aos seus comandados
e cobrava resultados. Fez conexão
com os governos estadual e federal
trazendo inúmeros benefícios para
a região. No curto período em que
governou o município fez história:

I Foi o prefeito mais dinâmico e

eficiente da história de Iaraguá do Sul.

Em nossa Jaraguá
Homem feito, industrial bem-sucedido,
nunca abandonou as atividades esportivas.
Geraldo incentivou a prática do esporte
entre os funcionários daWeg. Foi fundador
e membro do Conselho Fiscal da Associação
RecreativaWeg (Arweg), conquistou 20
vezes o título de Campeão de Bolão jogando
na equipe daArweg nos jogos do Sesi.

Integrou a equipe de Bolão "AZ de Ouro",
e defendeu nossa cidade na condição de
atleta bolonista em seis edições dos Jogos
Abertos de Santa Catarina. Foi também
diretor técnico da maior e mais laureada

equipe de natação dahistória jaraguaense
(1976/1982). Quando assumiu o comando
do município, elegeu como prioridade o

incentivo e o apoio ao esporte de base.
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Acervo·militar
no Museu da paz
Mostra conta com

peças de general
que representou o

Exército na Itália
".

Prossegue até a metade de

agosto, na sala de exposições
temporárias da FEB - Museu da

Paz, localizado na Fundação Cul
tural de Iaraguá do Sul, a mostra
do acervo do General de Brigada
na reserva, EmirBenedetti. Omi
litar foi representante do Exército
na Itália, de 2001 a 2003,' quando
teve a oportunidade de com

prar peças originais da Segunda
Guerra Mundial, que integram a

exposição. Na Itália, conheceu os

locais de combate dos soldados
brasileiros, participou de ceri
mônias e estabeleceu' contato
com as comunidades locais, ten
do acesso ao acervo.

A visitação pode ser feita
de segunda a sexta-feira, das 8
às 11h30 e das 13h30 às 17h. O
Museu da Paz fica na Av. Getú
lio Vargas, em frente ao Termi
nal Urbano.

1
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I

e
•

rtar

FOTOS FUNDAÇÃO CULTURALIDIVULGAÇÃO
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Exposição fica aberta para visitação até agosto

ns •
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Oanoínhas
......
11 ° 21 °

Instabilidade J

......
8° 19°omês termina com tempo

instável e condições
de chuva, com valores
mensais próximos amédia
climatológica, especialmente
no Leste do Estado. Quinta':
feira a sábado:Muitas
nuvens com aberturas
de sol e chuva isolada

especialmente no Planalto
Norte e Litoral Norte devido
a um cavado (área alongada
de baixa pressão).

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

NubTado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
o 9h Vento não favorável Sul 6km/h Vento favorável

em um horário
o 12h
o 15h

Vento não favorável Sul 11 km/h
12km/h
10km/h

90%
de possibilidade

de chuva,

Vento não favorável Sudeste

Vento não favorável Sudesteo 18h

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

..

Humor

Engenheiro civil
Certo dia, chega no escritório de um engenheiro civil, um cliente que lhe

pede um projeto de uma casa toda circular, toda redonda. O engenheiro
assustado e curioso quer saber o motivo, para tal pedido. E o cliente explica:
- É que eu escutei uma conversa entre minha sogra e minha mulher.

Aminha sogra falou: Minha filha! me arranje um lugar na sua casa para eu
morar, qualquer cantinho serve.

o
.ca
C.>
:::::I
-

O
cn

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.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
o 3h02: O,8m o1h11:0,7m
o 15h26: 1,1m o 16h21: O,4m

MINGUANTE 11/7
• Baixamar • Baixamar
o 12h45: O,8m o 10h28: O,5m

Tábua
o 19h: iJ,4m o 19h38: O,8m

NOVA 19/7 das marés Itajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

CRESCENTE 26/7
o 3h02: O,5m o 2h21: O,3m
o 7h06: O,8m o 8h34: O,4m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8
. o 1Oh51: O,6m o 11h19: O,5m

o 19h59: O,7m o 18h08: O,3m

Joinville
......
10° 25°

HOJE

Jar guá do Sul
e Região

Previna-se!

/

São Joaquim
......
70 180

MíN: 11°C
MÁX: 19°C

2 oe MíN: 100C
MÁX: 200C

Criciúma
......
90 22°

rx
MíN: 13°C
MÁX: 200C

Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. O nome do pintor francês Cezanne (1839-1906), um

dos mestres do impressionismo / Um peixinho dos
desenhos animados de longa-metragem

2. A famosa marca de automóveis italiana Romeo / Inter

jeição para mandar calar
3. (PaI. ingL) Tecido de algodão durável, usado orignal

mente na confecção de roupas de trabalho / Sigla
inglesa: Value Added Tu

4. As iniciais do músico inglês de rock e blues Clapton I
Parte da casa, anexa à cozinha

5. Reconfirmado no cargo por votação
6. Separado'
7. Uma das mais longas corridas à pé
8. Corte de ramos de árvores / O centro de .. , Capivari
9. Sufixo formador de gerúndio / Substância usada pelos

indígenas brasileiros para pintar a pele, retirada da

planta que também é conhecida como açafrão
10. (Gir.) Falhar, dar em nada / O ator norte-americano

Kitmer, de 'Batman Eternamente"
11. Saída rápida
12. O empresário norte-americano criador do Facebook

Zuckerberg / Mulher desprezível e miserável
13. Um chamamento / Relativo ao signo do zodíaco que

vai de 21 de março a 21 de abril, 12

VERTICAIS
1. Indivíduo que faz as vezes de benzedeiro ou curandeiro

I Que causa desprezo por ferir a sensibilidade ou o

, senso estético
2. Planta de aroma agradável, muito usada para temperar

carnes / Cidade dos Emirados Árabes Unidos, princi
pal centro comercial e financeiro da federação

3. Ainda bem! I Passar (um corpo) do estado líquida ao

estado gasoso
4. Soldado armado com haste de madeira terminada por

feiro pontiagUdo I Área de livre Comércio das Àmé
ricas

5. Reunião de peças metálicas ou materiais plásticos por
meio de liga fusível

6. (Quím.) O netúnio / (Fig.) Enfrentar corajosamente j
506, em algarismos romanos

7. Dissipado I Fruto de polpa aromática e comestível,I

muito usado em sucos
'

8. A atriz norte-americana Farrow, de "O Bebê de Rose
mary" / Água gaseificada, aromatizada, usada como

refrigerante I As iniciais do economista Nassif
9. Nem este nem aquele I Ato de extrair com violência.

2 43 5 6 7 9

2 II
-

II II

II

II

"

II

3

4

7

8

9

10

13
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A RECREATIVA
A PRIMEIRA REVISTA DE PALAVRAS CRUZADAS 00 BRASIl!
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coluna

n
Opa, chamada rápida: estamos procurando colaboradores

para atuar na área de vendas! Tem papo ágil, manja de

comunicação e quer ter uns patrões bacanas? Contato via
(47) 30550893 ou contatoê'poracaso.com,

Cwnprindo promessa, eis a foto: "Casa ou não casa'" 1

JosefMarques Natel passando apuros no arraial do j
Sacramentum Pub. Um brinde aos noivos! ........
.............................................................................................................................................

Delícia pura
Grande dia que celebramos junto à amiga Bebel Maes: hoje ela
inaugura a boutique de doces com suamarca, a Du Chocolat.
Pertinho aqui de nosso QG, o point fica ali Rua JosefFontana (a
mesma do Sacramentum), e será o primeiro do gênero na cidade.
Inevitável recomendar a visita, não há outro local na região para
saborear doces feitos com chocolate e cacau Callebault ou ainda

salgados com- a assinatura do ChefGuilhermo Zonta, proprietário
do restaurante Lucca, em Balneário Camboriú.

o sorriso de Helena

Caroli.n.a Juncks na pi�ta
da Patuá Music
......................................................................

Estreia Batman
o encerramento da trilogiamais
esperada dos últimos tempos também
vai ter sessão em Jaraguá, e os ingressos
já estão à venda! Quem quer garantir
poltrona na estreia de "Batman - O
Cavaleiro das Trevas Ressurge" corre
já para a bilheteria do Cine Arco-íris ...
Telefone para contato: 3275 0272.

A bela Tayane Marcos dá um
tempo na balada do Divino
Clúb para o shot da COIWla
....................................................................................

Green yalley
divulgou
Saiu ontem, o nome
do. festival que será

promovido em novembro
no parque Beta Carrero:
chama-se DreamValley. Line-up que é bom comentar,
nada. As especulações quanto a contratações rondam os

nomes de David Guetta, Armin van Buuren e Deadmau5.
Para acompanhar: facebook.com/DreamValleyFestival.

Vinícius'SaIai F10riani e sua
amada Helena Cristini, curtindo
noite de balada no club The Way

..
'

............................................................................................

Goodbye Room
Cedendo espaço para as

futuras quadras de squash
de Iaraguã, a RoamMusic &
Arts promove nesta sexta sua
balada de despedida. USe for
para acabar, que seja em alto
estilo" disse o promoter Erick
Iansen, que para o evento

apresenta como convidados
especiais o DJ Dekko Peixoto e

projeto Dubplane. Para garantir
presença liguem no 8432 3136 e

façam suas reservas.

ii
Muitas

pessoas estão
.

vtuas apenas
porque é ilegal
atirar nelas.

Ditado escocês

"
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3370-3242 Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

10° Stammtisch
�mo todososanos a lista de espera égrande. Como não have
vrá aumento de espaço para barracas, a comissão organiza
dora pede aos líderes degrupos que participaram da última edição
da Stammtisch, que façam as inscrições até; no máximo, dia IOde

agosto. Do contrário, novosgrupos serão efetivados.A festa aconte
cerá no dia 10 setembro, no pátio do ParqueMunicipal de Eventos.
Mais informações nofone 3370-2900.

De Macedo
Na sexta-feira, às 20 horas,

. a renomada Pamplona
Empreendimentos, pilotada
pelo festejado arquiteto
Otaviano Eduardo Pamplona,
vai movimentar Itajaí. Haverá
um concorridíssimo coquetel
de entrega do Residencial De
Macedo. Um empreendimento
formoso, que vai colorir
a cidade portuária
de Santa Catarina.

Quem dá mais
Lá pelas bandas do Nordeste,

.,_, .

em regioes mais secas,
candidatos negociam votos

por uma gota de água. Cá,
entre nós, por aqui se aceita
tudo - até gota de colírio nos

olhos. Ô, raça!

e Ita
o boa praça Ésio Enke e sua

.

Celita estão de volta à 'urbe
sorriso', depois de baterem
perna em Brasília. O casal foi
rever a filha e curtir as delícias
da Capital Federal mais
singular e mística do mundo.
Aliás, Ésio e Celita estão igual
passarinho: vivem voando.
Estão certos, amigos.

Leitor do dia
o leitor do dia é o grande

.

amigo e o jovem publicitário
André Benetta. Ele sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu mesmo!

Estamos
de olho
Quem acompanha a

construção civil como eu,

pode observar que nas
alturas de alguns prédios em
construção trabalhadores
se arriscam sem nenhum
tipo de cabo para prendê
los. Por isso, os acidentes de
trabalho começam a serem

frequentes em Iaraguá do Sul.
Falta fiscalização dos órgãos
competentes.

" "Acaba com a Flacidez, Celulite,
.---""""--

Gordura locolizodc.
"Defi 1e o Contorno Corporal e fac! L

411310 6{)10

�J>.��1fIF�(�.�l'!<I

l1tJbOl""Jt:1torto
u« 11 Z

í

ISO 9001

Moa Gonçalves

PRESENÇA Adriane Zbnmermann e Paula Rafaela
Plebani conferem as .delícias do Madalena Cozinha
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as rodas
• Gostei da postura do

.

dentista Sérgio Pacheco com
relação à políticamunicipal.
Tem omeu respeito.
• Émuito bom trocar idéias
com o advogado Roberto
Raposo. Espirituoso, amigo e

sempre com tiradas alegres.
.Continue assim.

• A Romitex, conceituada
empresa em Guaramirim,
pode ser uma das grandes
parceiras da 13° Feijoada do
Moa, dia 22 de setembro,
no Beira Rio.

• Elenita Paes passou o

feriado de aniversário de

Jaraguá, no Pronto Socorro.
Nada demais, Foi só um
susto.Voltou ao trabalho.

"
Rir muito e com frequência.

Ganhar o respeito de

pessoas inteligentes e o

afeto das crianças. Merecer
a consideração de críticos
honestos e suportar'a

traição de falsos amigos.
Apreciar a beleza, encontrar
o melhor nos outros. Deixar
o mundo um pouco melhor,
seja por uma saudável

criança ou um canteiro de
. jardim. Saber que ao menos

uma vida respirou mais
fácil porque você viveu.
Isso é ter tido sucesso.

Emerson

-

Falha nossa
A nota sobre a promoção
do Bacalhau no famoso
Restaurante Butiá, em Barra

Velha, foi distorcida por este
colunista. A promoção em

questão é através do site
de compras coletivas Peixe
Urbano. Falha nossa!

.a--....vÇA Reinaldo Stuart

(E) e Durval Marcatto
Jr na recepção do Hotel
Million - nos alpes
franceses - momentos

antes da largada do
famoso Le Tour de France

2012, no dia 8 de jUnto

moagoncalves@netuno.com.br

Saindo pela
tangente
Estava lendo a coluna do colega
José Elias. A presidente do
Flamengo, PatriciaAmorim,

. fugiu para Londres usando as

Olimpíadas como pretexto. Mas
estámesmo é atrás de exílio. Ela
é pressionada pela campanha
de impeachment no Twitter.
Também, depois de tanta
besteira ... Não é, Beta Taranto?

Níver
da Laize
Quem esqueceu, ainda tem

tempo para desculpar-se,
Laize Lescovitz foi a grande
aniversariante da cidade, no
dia 23. Ela vai adorar saber que
foi lembrada. Parabéns!
O meu desejo é que você
toda a família sejam
plenamente felizes.

Onde comer bem
em Jaraguá
No Restaurante

Galo Londrino. Um dos
melhores Buffet da região.

F
Floricultura

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas

BELAS Eloise Balem e PriscillaMedeiros

cheias de estilo nos corredores da The Living

Pensamento

do dia
Você é tão valioso quanto o

diamante. Sendo assim, você
também precisa ser lapidado...

o Dentista
e o louco
o dentista do hospício
atende um interno que
havia extraído um dente
na véspera:
- E então? O seu dente

parou de doer?
- Sei lá! O senhor ficou
com ele!

No "olho"
Não existe pesquisa para
isso não, mas basta dar uma
olhada nas ruas para ver que
os adesivos e furadinhos de
Rui e Ronaldo predominam
nos carros. Isso em todas as

área da cidade.

Dica de- hoje
Depois deste "intenso"
feriado, caso te pegarem
dormindo no trabalho
levante a cabeça
lentamente e com os

olhos, ainda fechados,
diga: "e proteja também
o meu querido chefe,
amém!"

PARABÉNS
Claudemir e Laize
Lescovitz. Ela

trocou idade na

terça-feira, dia 24
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V�NDA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA

GASTRONOMIA

rer. (47) 3376-3915
E-mail:�lI�_oom_br

R.: Feliciano Bortolini, 210
B.: Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

• Sábado, na Confeitaria
Bela Catarina, rola
o tradicional café
colonial.Aliás, segundo
os comensais é o melhor

café do Sul do mundo .

O botafoguense Luis
Carlos Bortoüni, depois
de uma temporada de
"condor': está de volta às
atividades normais.

.• Lilian Blanké a
aniversariante mais

festejada hoje, em
Joinville.Mil vivas!

O meu abraço de
hoje, cheio de energias
positivas, vai o figUT:(l do

-{
)

bem Rudi FiedZer. um:
.

.

" '.

dos patrimônios da Duas
Rodas Industrial. Aquele
abraço.

.• Dia 11 de agosto, no
BeiraRio, tem Jantar
Dançante com a

_

presença da banda Os
Montanari.

• O meu amigo Nelson
Hardt, o Timbó, ontem
não pôde fazer a
tradicional caminhada
matinal. Sua "gota;'
resolveu atacá-lo.

• Valorize seus pais.

Com essa, fui!
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Marcelo Lamas,
escritor e engenheiro

marcelolamas@globo.com.

Crônica

Cedendo à tentação
Na infância tive orientação para

perguntar o que quisesse saber e
'

também para não esconder nada dos
meus pais, porém, como disse Charlie

Harper, no seriado Two and a halfmen:
"É melhor pedir desculpas depois do que
pedir permissão antes".
Por alguns dias consegui esconder a
carta que recebi de uma menina, aos
nove anos, pois eu sabia que apegação
no pé seria grande. Deixei a carta cair
e meus pais viram: "E aíMarcelo, carta
da namoradinha?". Não pude enrolar,
pois ela tinha caprichado no texto e nos

corações com a inscrição "Valdirene e

Marcelo" e, também, ela tinha moral lá
no bairro, pois era filha de um pastor.
Mais adiante, devolvi o constrangimento
das piadinhas num almoço de domingo.
Amesa cheia, primos e tios juntos e

o meu pai lá do outro lado da mesa.
Mandei a bomba:
- Ô pai, "0 que que" é motel, hein?
O velho não ficou constrangido e respondeu:

Novelas

Mas orientação de àmigo grisalho não se

pode desprezar e assim, resisti à tentação
por muito tempo, porém, neste ano que
estou completando a "maioridade penal"
como escritor decidi aceitar o convite

para publicar com frequência definida.
A responsabilidade é muito grande
ao criar expectativa, poderá haver
alguém esperando para ver o que eu

vou dizer naquela edição. Usando da

metalinguagem - escrever sobre a própria
escrita, Mario Quintana definiu: liA gente
pensa na coisa, acaba escrevendo outra
e o leitor entende uma terceira coisa,
enquanto se passa tudo isso, a coisa
propriamente dita começa a desconfiar

que não foi propriamente dita".
Por hora, vou procurar o japonesinho que
trabalha comigo para pedir ajuda, pois
a configuração do meu teclado não me
deixa usar o acento grave e o ponto de

,

interrogação. Agora que terei prazo não
posso perder tempo procurando, pois
quinzenalmente nos encontraremos aqui.

- No motel as pessoas vão só pra dormir.
No hotel elas podem tomar café da
manhã e passar o dia também.
Essa liberdade para perguntar sempreme
levou a ouvir os aconselhamentos. Logo
que soube do meu hábito de escrever, um

professor da universidade e autor sugeriu:
"Marcelo, sei que você gosta de escrever,
mas nunca aceite uma coluna de jornal,
pois os autores acabam repetindo os

assuntos e viram uns chatos".

Marcelo, sei que voc;:ê gosta
de escrever, mas nunca aceite
uma coluna de jornal, pois 0$
autores acabam repetindo os

assuntos e viram uns chatos.

Aquela recomendação não me soou bem.
O meu sonho desde a adolescência era
ter um espaço fixo para deixar aminha

opinião e os meus causos.

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO. 18R
No capítulo 124, quinta-feira, 26 de julho - Elisa implora que Rodrigo

não se afaste dela e culpa Miriam por tudo. Clara tenta descobrir o que
aconteceu em sua vida passada. Dona Olga não deixa Jair ajudar uma
moradora que não paga sua taxa de "personal porteiro". Rodrigo fala para
Solange que adiará seu casamento com Elisa e ela fica indignada. Gil in
centiva Jáqui a continuar com sua terapia. Dimas olha as fotos de Priscila
no computador e Fernando fica curioso. Rodrigo pede para o primo ficar à
frente do projeto para adaptar as instalações da empresa. Virgílio convida
Laudelino e Chico para conhecerem a mansão de Rodridà. Fernando des
cobre que Priscila é sua irmã. Solange pede para Teresa ajudá-Ia a unir Ro
drigo e Elisa. Priscila conta para Miriam que Rodrigo adiou seu casamento.

Pedro e Miriam dão um ultimato a Virgílio.

CREIAS DE CHARME· GLOBO· 19R
No capítulo 088, nesta quinta-feira, 26 de julho - Valda é sincera com

Sarmento e ele fica angustiado. Epifânia pede para Fabian ajudá-Ia a

obrigar Chayene a fazer exercícios. Samuel reclama por Lygia atrapalhar
sua conversa com Beatriz. Penha conta para Cida que colocou Sandro
na Justiça. Dinha surpreende Inácio no tatame. Rosário pensa em Inácio.
Sarmento desaparece de casa. Cida pede para Brunessa continuar aju
dando Valda. Beatriz vê Samuel destratar Alana e se irrita. As Empregue
tes recebem um convite para participar de um programa de TV e Socorro

pensa em contar para Chayene. Dinha vai para a final no campeonato.
Gracinha consegue acalmar Rubinho e Ariela fica encantada. Sônia propõe
uma parte dos lucros a Brunessa se ela fizer um bazar com as roupas de
sua família. Inácio resolve lutar no lugar de Fred. Alana percebe o interesse
de Samuel em Beatriz. Chayene arma um plano para Fabian se aproximar
dela. Penha e Cida não vão ensaiar com Rosário. Dinha e Inácio se beijam.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
No capítulo 106, quinta-feira, 26 de julho - Tufão, Tessália, Leleco,

Adauto, Muricy, Ivana, Jorginho e Ágata se divertem juntos. Nilo invade a

casa de Lucinda e Santiago se assusta. Tufão conta para Ivana que flagrou
os pais juntos, Muricy e Leleco rejeitam Adauto e Tessália, respectivamen
te. Darkson sente falta de Tessália e fica desanimado no trabalho. Dolores
e Diógenes convidam Olenka e Silas para serem padrinhos de casamento
do filho. Roni pensa em desistir do casamento e Suelen fica indignada.
Leandro perde a-cabeça por' causa de Suelen. Leleco e Muricy discutem na

frente de todos. Max mente para Carminha. Ivana fica curiosa para saber

por quem Tufão está apaixonado.

GIlBRlELA - GLOBO - 23R
No capítulo 24, nesta quinta-feira, 26 de julho - Nacib comemora o fato

de Gabriela ter aceitado seu pedido de casamento. Sinhazinha mente para
Jesuíno e diz que estava na igreja. Mundin�o e Gerusa se beijam. Glória
combina com Josué de deixar uma toalha na janela toda vez que Coriolano
estiver em casa. Clemente entende que Gabriela gosta,de Nacib e resolve
desistir da moça. Ramiro fica furioso ao ler no jornal da oposição sobre a

reforma do porto e combina com Melk de impedir a obra de Mundinho. Ma

ria Machadão dá abrigo para Ina e anuncia sua estreia no Bataclan. Nacib

convida Tonico para ser padrinho de seu casamento. Osmundo combina de
fugir com Sinhazinha assim que Jesuíno viajar. Dorotéia desconfia de que
Sinhazinha tem um segredo. Sinhazinha se nega a deitar com Jesuíno, que

I

quebra sua estátua de São Sebastião.
'

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique anima

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Filhotinhos

para adoção!
São três
machos e

uma fêmea.
E1estêm60
dias, estão
vermifugados
e comendo
somente ração.
Para adotar
entre em

contato com a

Izabel no fone
$ 9132·8133

Aniversariantes
Fabiane Vegini

/
Geison D. Dalcanale
Janaina D. Borchardt

Jaqueline Hruschka
Katia N de' Souza Pincegher
Lavinia Volzuita Xavier
Marcelo da S. Oliveira
Márcio L. C. Severo
Maria M. Milan
Maria Zehnder
Marileia Baumgaertel
Moisés Vieira

Odilson Beck

Olga Marcari
Osni C. de Aguiar
Rafael A. de Jesus
Rafael Mahs
Roberto Voltolini

Rogéio Fossile
Romi S. Soares
Rosimeri Schmeller
Sandra R. Meier

Sérgio Luiz F. Pereira
Tatiana Spézia

26/7
Adilson Kreutzfeld
Adriano Hostin
Alcione Flohr
Aldete Kanszenski
Anita Spezia Picoli
Aristides Minei
Belisário L. de O. Lagedo
Daiana C. Costa
Donizete de Souza
Eduardo Travassos
Eliane F. dos Santos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br QUINTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2012 115 1 VARIEDADES

Tirinhas

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 20n A 26n

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Valente - Dub. - 13h40, 15h35, 17h30, 19h25,
21h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40,
19h30,21h20
• ARCOIRIS 3
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 13h20

16h,18h40
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 21 h20

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 14h, 16h30
• O Espetacular Homem Aranha 3D - Dub. - 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. 21 h40
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h
• O Espetacular Homem Aranha - Leg. - 19h, 21 h50
.GNC3
• Valente - Dub. - 13h20 15h30- 17h40 19h50 22h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Valente (3D) - Dub. 13h1 O, 15h15, 17h30, 19h40
• Valente (3D)- Leg. - 22h

.GNC2
• Na Estrada - Leg. - 13h40, 16h20, 19h10, 22h
• GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h, 17h, 19h
• Sombras da Noite - Leg. - 21 h

.GNC4
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. 13h30

16h10 18h50
• O Espetacular Homem-Aranha- Leg. - 21 h40

.GNC5
• Valente - Dub. - 14h, 16h30, 18h40, 20h45
'. GNC 6 .

ti A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20 15h30 17h40

19h5b
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS'l
• Valente (3D) - Dub. - 13h20, 15h40, 18h, 20h30
• CINÉPOLlS 2
• Valente - Dub. - 14h20, 16h40, 19h1 O, 21 h35
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h40, 16h20,
18h30,20h50
• CINÉPOLlS 4
• Chernobyl - Dub. - 14h30; 17h10, 19h20, 21 h30
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - Nacional - 13h1 O, 15h30
,. O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 17h50, 21 h

• CINÉPOLlS 6
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h35, 17h, 19h15, 21 h40
• CINÉPOLlS 6
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 13h,
16h,19h

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 22h

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30,
17h40, 19h50

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50

.GNC2
• Valente (3D) - Dub. - 13h30 15h40 17h50 20h
• Valente (3D) - Leg. - 22h
• GNC3
• Valente - Dub. - 14h, 16h, 18h, 20h10, 22h10
• GNC4
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h 15h 17h 19h
• E Aí, Comeu? - Nacional - 21 h15
• GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha- Dub. - 13h10, 18h45
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 15h50 21 h30
• SALA VIP
• Para Roma Com Amor - Leg. - 14h20, 16h40,
19h15, 21h40

�,

O longa "Para Roma Com Amor" é
dividido em quatro segmentos. Em
um deles, um casal americano (Woody
Allen e IudyDavis) viajam para Roma

. para conhecer a família do noivo de sua

'filha. Outra história envolve Leopoldo
(Roberto Benigni), um homem comum

que é confundido com uma estrela de

cinema. Um terceiro episódio retrata um

arquiteto da Califórnia (Alec Baldwin)

que visita a Itália com um grupo de

amigos. Por último, temos dois jovens
recém-casados que se perdem pelas
confusas ruas de Roma.

A apresentadora br�sileira LucíanaGimenez foi
chamaaade "rficdelode I,BOm e atriz pomô", pelo

,

autor da biografia não autorizada deMick Jagger,
ChristopherAndersen. Em entrevista ao site dá

revistaVeja, Andersen afirmou que naverdade usou
o termo para caracterizar amãe de Luciana,Vera

Gimenez (possivelmente por uma confusão com a

pornochanchada, esta sim parte da carreira deVera).
Mãe e filha estudam processar o escritor.

Britto Jr.·terá novo

programa na Record
Britto Ir, ficou quatro anos à frente do

Hoje em Dia, passou a trabalhar com ex

clusividade em A Fazenda desde 2009 e

foi escalado para retornar ao matinal para
énfraquecer a estreia de Fátima Bernardes
na Globo. E a partir de setembro terá novo
programa de variedades vespertino. Ain
da sem título, o novo programa terá como
mote o universo do entretenimento, valori
zando as atrações da própria Record.

Mãe deMichael Jackson
está desaparecida
No dia21, apolícia de LosAngeles (EUA)

emitiu urn comunicado dizendo que Ka

therine Jackson,mãe deMichael Jackson, é
considerada desaparecida. As autoridades
estão em busca' de informações e pedem
que ela entre em contato. Recentemente, o
TMZ noticiou que problemas familiares e

ligados a Michael Jackson estavam estres

sando a mãe do astro, a ponto dela ter so

frido� pequeno derrame.

,

or S Op

CYl ÁRIES
-

I· A ambição é um combustível importante para você
alcançaraas metas pmfissiooais, por isso, aceite os
desafios propostos e mantenhà o controle sobre aas

ações. Na união, arrisque-se na sedução, pois poderá
ter uma boa surpresa Cor. roxo.

r

\.J �RO .

U Controle suas reações, especialmente nas atividades
em equipe. Tenha cautela com as palavras para não ferir
eis pessoas ao seu redor. Delegue responsabilidades no
seu lar; não irá se sobrecarregar.A dois, ouça antes de
,falaralgo ao par. Cor.pink.

I: l[
GÊMEOS

.'

Não pennila que seus colegas digam o que você deve

fazer. PD mesmo tempo, segure um pouco as suas

ideias para evitar interferências. Terá proteção astral se
assumir novos desafios.A paixão vai tomar conta do seu
romance: aproveite! Cor. laranja

� CÂNCER
.

� Não abramão dos seus pontos de vistaquando
estiver na companhia dos seus coI�.Acredite nos
seus sonhos e na sua capacidade de visualizar o que
ambiciona. Isso fará com que progridamais depressa.
Inclua romantismo na sua relação. Cor: bege.

cSle, pruIissionaI, confiemais nos colegas que já
lhe deram provas de amizade e leaJdade. Em famnia,
esteja presente para manter o controle de 1lldo o que
CK:OI1Iece. Cuidado parao ciúme nOO representar um
obstáculo no amor. Cor: vermelho.

YrkVlRGEM
11,f No serviço, seja uma pessoa criativa e competitiva.

,

Vale a pena correr determinados riscos para aJcançar
melhores resultados. Não é o momento de falar sobre

aas ideia<> com os demais.PD lado de seu amor,

compartilhe bons momentos. Cor. tons pastel.

Adriana Esteves diz
que está obcecada

Em entrevista ao Fantástico,AdrianaEs
teves, aCarminha da novelaAvenida Brasil,
falou que estámuito feliz com o desenvol
vimento da vilã e considera que este pode
ser o papel de sua vida. Sobre o futuro de
Carminha ela confessa não saber. Apesar
de ser uma vilã, Carminha vem ganhando
a simpatia do público.Adriana diz não en

tender a simpatia, mas confessa que tam
bém gosta e está obcecada pelamalvada.

1

Programa faz piada com
Daí e Zeca Camargo
Na edição de domingo do "Saturday Ni

ght tive", programá de Rafinha Bastos na

RedeTV1, NarcisaTamborindeguy, abriu um
bloco dizendo: "Estou sabendo de urna fofo
ca...Entre o jogadorRaí, ex-São Paulo, eZeca
Camargo, simpatizante do São Paulo, não
sabemos se é verdade ou não, mas tudo vai,
o amor é lindo", e continuou: "Iá está nahora
de termos ummasculino deMaria chuteira,
vocês não acham?Tipo, Zeca chuteira".

.o, UBRA
- É um dia para organizar as finanças e cortar as despesas

desnecessárias. Se pretende adquirirbens demaior
valor, é melhor fazer economiaVaIofize sua cara-metade,
demonstre a confiança que tem nela, assim, vai evitar
contratempos. Cor. laranja

m
. ESCORPIÃO

IIL. No 1rabaIho, ,mostre toda a sua força e capacidade de
superação. E hora de assumir novos desafios, sem
medo. Proteja sua famOia de injustiças e resolva osmal
entendidos em casa. No amor; demonstre a intensidade
de seus sentimentos. Cor:marrom.

.. /\ SAGITÁRIO
7'

.

No 1rabaIho,mantenha sigilo sobre seus projetos para
não se tornar alvo de pessoas oportunistas. É um dia

para refletir sobre seus objetivos. Observe quem está
ao seu redor antes de oferecer ajuda No amor, fuja de
desentendimentos. Cor: pink r,

I

V\_ CAPRIcóRNIO
.

F Mantenha o controle de sas ações no ambiente
,

profissional. Não convém sair poraí bligando ou
chamando a atenção sem um motivo claro. Em famnia,
não tente impor seus pensamenIos.A dois, dê uni voto de
confiança à pessoa amada Cor. laranja.

� MUÃRIO
�

Aproveite as boas relações com chefes e superiores para
obter benefícios ou vantagens em seu 1rabaIho. Peça um
aumento ou umamelhor colocação. No campo afetivo,
não convém sempre cederas desejos do par. Sempre
cabe uma negociaçfn Cor: branco.

tf =peIição no campo profissional estará mais
perceptível. Enfrente..ac; com discrição e faça sua parte,
pois os resultados virão. Na paixão, émelhor você agir
com franqueza, pois asinceridade tende a fortaleceros
vínculos afetivos. Cor: preto.
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cea
Quer publicar sua foto?

É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

Amadeus Mahfud e Alayde S�va Mahfud, leitores
do Jornal O Correio do Povo, completaram 63 anos

de casamento no dia 23 de julho. Os familiares
e amigos desejam felicidades ao easall

Com uma super
festinha, 'Pablo

Fogliatto comemorou

5 anos e Felipe
Fogliatto o primeiro
aniversário. Quem
envia os parabéns ,

são seus pais Paulo
e Filomena, os .

'padrinhos Ademir
e Vitorio e demais

.. ·1· •

•arol lares e amIgos

Os amigos
parabenizam os

ftmcionários da

Epagri, Leonir
Célia Dentarchi,
(Celinhà.) que
aniversariou no
dia 10 e George
Livramento, que
fez aniversário no
dia 16. DesejaQ1
saúde e felicidades!

(1: �

'" 't,"" h
, .... , .

/'
.r 1<'_ .-

..

Vbúcius comemorou o primeiro aniversário no
dia 18 de julho com amigos e familiares. Quem deseja

felicidades e.muita saúde é a iJlaIIlãe Denise,
papai Tiago e maninho Jhonatan

I
• M "-� " "I

__ ''
.... ,_

-' .'--'
,----

- '·FOTÕS-õNüiGAÇAO

Windows Phone
-

8 pode chegar
em'novembro

A Microsoft anunciou que o Windows 8

chegará às prateleiras dia 26 de outubro, rnas
a versão móvel do sistema operacional deve
demorar um pouco depois para ser lançada .

e que o Windows Phone 8 estará disponível
somente a partir de novembro.

Segundo a analistaMary Io Foley, a versão
final da plataforma para smartphones. estará
pronta em setembro, para ser enviada às fa
bricantes de dispositivos móveis. Os apare-

Ce ulares: cliente pode
Os consumidores, que compraram

chips de operadoras de telefonia depois
da suspensão das vendas, e que não pude
ram ser ativados têm o direito à deyolução
integral do dinheiro.

AAgênciaNacional de Telecomunicações
(Anatel) determinou a suspensão das vendas
de novas linhas das operadoras líderes em

reclamaçãopor Estado, mas vendedores ter
ceirizados continuaram a oferecer o produ
to. A primeira orientação é voltar no local e

pedir o dinheiro de volta. Se não devolver, o

lhos para o público em geral chegarão às pra
teleiras aproximadamente doismeses depois.

Apesar disso, não há como negar que no
vembro seja uma estimativa precisa. Pouco
depois do lançamento do Windows 8 e antes

das vendas de fim de ano. A expectativa é de

que sejam lançados diversos smartphones
com o novo sistema operacional no último

.

trimestre, aproveitando o período de festas
do Natal e o Ano Novo. (Via Engadget.)

edir dinheiro de v Ita
consumidor deve procurar o Procon.

Para pedir reembolso na operadora, o

cliente precisa ter em mãos a nota fiscal para
comprovar que a compra foi feita após a sus
pensão das vendas pelaAnatel.

Apesar dos transtornos que a suspensão
das vendas de novas linhas de telefoniamóvel
e 3G causam ao consumidor, a determinação
da Anatel é considerada positiva. O Procon
recomenda que os consumidores denunciem
no site daAnatel e nos canais de atendimento
do Procon a venda irregular de linhas móveis.

·0
..

IS

A nova versão do sistema operacional
da Apple para aparelhos móveis deixará
de pedir a senha do usuário quando este

baixar um aplicativo gratuito da App Sto
re. A senha só será solicitada no caso do

aplicativo ser pago.
O iaS é o sistema usado nos apare

lhos iPad, iPhone e iPod. A versão 6 da

plataforma será lançada em outubro
deste ano, pela Apple.

Nos EUA, O eradoras de Internet
entregam mais do que o prometido

Se no Brasil os usuários têm problemas
com suas conexões à Internet, com quedas
de sinal e velocidade inferior à contratada, a

..

situação é completamente diferente nos Es
tados Unidos. De acordo com uma pesquisa
realizadapelo órgão regulador do país, o FCC,
os índices de entrega dos

'

serviços nos EUA são
extremamente satisfató
rios. No geral, 96% dos
casos têm a velocidade

prometida mesmo em

horários de pico - subin-
do 9% em relação ao rrieio do ano passado.

Quando divididos os dados em termos
de tecnologia, os números diferem um pou
co: em conexões DSL, amédia entre a velo-

cidade contratada e recebida para downlo
ads é o equivalente a 84%, contra 99% para
serviços via cabo. Nos serviços que utilizam
fibra,' a estatística' bate 117%. Em todos os

,
.

casos, os números são melhores do que as

do último ano, comprovando que o serviço
que já era bom continua
recebendo investimento

para ser aindamelhor.
De acordo com os pes

quisadores, esse 'cresci
mento se deve ao 'fato de
o investimento ser maior,

sem interferência governamental, deixando

que as empresas privadas criem a infraestru

tura necessária para UII).a internet de qualída-
JI., 'I ,

de no país. (Via::rlieVerge�) i ,lI,
.
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Santa Catarina tem
• •

muitas riquezas.
A maior são as pessoas.
A terra dá oportunidades. O catarinense vai lá
e faz. Faz de um pequeno Estado um grande
exemplo para o Brasil na economia, na cultura

e na qualidade de vida. Catarinense: você faz
a riqueza do nosso Estado.
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Amor não se descreve. Se sente
.

Cristiano MahfudWatzko, escritor
cristiano.watzko@martinelli.adv.br

Omês de julho para mim é

ummêsespeci�. Ej�ho
deste ano, foi ainda mais. No
dia 14 de julho, participei junto
com minha namorada' do En
contro de Namorados na Igre
ja Matriz. Foi uma tarde e uma

noite especíal, com direito a até

jantar a luz de velas. Para nós e

para todos os outros casais de
namorados, foium dia que lem
braremos sempre. Faço questão
de dar os parabéns à equipe do

'

Emaús, junto com o apoio da
Pastoral Familiar da Paróquia
São Sebastião, que se' doaram
em prol do encontro. Seja aju
dando em preparar o jantar, ar
rumar a comida, seja com as be
las palestras dadas, enfim, fica a

lição de que se doar pelo próxi
mo, faz bem para o coração de

quem doa e também para o de

quem recebe.
O dia 25 de julho é outra

. data especial. Nela, é lembrado
o Dia do Escritor. Para mim o

melhor conceito sobre escritor
é um que li certo tempo atrás:
"Um escritor é todo aquele que

este artigo com algumas pala
vras que escutei numa das pa
lestras no Encontro de Namo
rados: "O sentido do verdadeiro
amor está nas coisas pequenas.
Quem ama, cuida. Busque fa
zer o outro feliz, e com certeza,
você será feliz".

Desejo que cada um de nós

busque encontrar o amor nas

pequenas coisas. E lembre-se

busque fazer o outro feliz, e

você será feliz.

dedica parte do. seu tempo às

letras, seja profissionalmente
ou não". Parabéns a todos os

escritores, e desejo que sempre
mantenham acesa a "chama"
da vontade de escrever, seja,
apenas palavras, histórias, �en
timentos ou fantasias.

Não posso esquecer-me de
lembrar o aniversário de fun

dação da nossa bela Iaraguá do
Sul, também no dia 25 de julho,
neste ano comemorando 136

anos de história. Cidade cons

truída por imigrantes, de várias
etnias, entre elas, poloneses,
húngaros, italianos, alemães e

outras. Gente trabalhadora e

que fez a cidade crescer, e cres

ceu junto com a cidade.
No último

_ sábado, tive a

graça de participar da festa do
aniversário de 63 anos de ca

samento do meu querido avô
Amadeus Mahfud e minha avó

Alayde Silva Mahfud. Enquanto
estava na festa, fiquei olhando
eles dariçando juntos, e pensei:
"Que exemplo de união". Con

segui disfarçar as lágrimas, pelo

menos, penso que ninguém per
cebeu. Enquanto escrevia este

artigo me lembrei do meu pri
meiro artigo. O artigo que deu
início a meu hábito semanal de
escrever. Talvez alguns dos leito
res (as) se lembram do mesmo.

Na época escolhi o título para o

artigo: "Homenagem a um gran
de amigo de um grande avô".

.

Foram algumas palavras de

homenagem a um grande ho

mem, amigo, pai e avô. Este

homem, Sr. Faustino Girolla
estaria completando 67 anos

de casamento com a Dona

Paulina, se estivesse ainda

junto de nós. Para mim, ou

tro exemplo de união, onde a
.

compreensão e o diálogo sem - .

pre estavam presentes. E por
último lembrei que meu avô
me contou que os pais dele
também se casaram no dia 25

de julho, porém, alguns anos

antes, no ano de 1925.
É por causa de tudo o que

escrevi acima, que o mês de ju
lho paramini é especial.

Faço questão de encerrar

EXTRAVIO DE
DOCUMENTO

Foram extravidos da

empresa Ika Comércio
de Material Elétrico Ltda
Me,,' inscrita no CNPJ
85.375.822/0001-00,
toda documentação da

empresa incluindo con

trato social, livros fiscais,
blocos de notas fiscais,
guias de ISS.

Camam Administração e Participações LTDA CNPJ

03.591.378/0001-03 situado na Rua Exp. Gumer
cindo da Silva, 90, sala 02, Centro - Jaraguá do
Sul _. SC, comunica que requereu junto à FUJAMA

. (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), o Licen
ciamento Ambiental Prévio (L.A. P.) para a atividade
de Loteamento predominantemente residencial, com
localização à Rua 473 - José Picolli - Bairro Estrada
Nova em Jaraguá do Sul - SC, no imóvel pertencente
a Matrícula Imobiliária 23.019, loteamento denomi
nado "Residencial Luiza" . O prazo para impugnação
junto a FUJAMA e de 20 dias corridos a partir da data
desta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação ambiental.

APOIO:
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Sobreviventes estão
em estado grave

Mãe e filha que estavam no carro atingido
por um Tempra permaneciam naUTI

JARAGUÁ DO SUL Elas viajavam num Space
Fox, de Jaraguá do Sul, em di

reção à BR-101, quando a pista
foi invadida por um Tempra,
com placas de Massaranduba,
que vinha na direção contrá

ria, próximo a empresa Weg
Química, no bairro Corticeira.

Com o impacto da colisão, o

motorista do Tempra, José Nor
berto Augusto Ferreira, 44 anos,
morreu na hora.

Ele er� proprietário de uma

empresa de tecidos, e depois
do expediente na fábrica, foi

Debora Remor

As duas vítimas que sobre
viveram do acidente ocor

rido na noite de terça-feira,
na BR-280, em Guaramirim,
permaneciam, até ontem, in
ternadas em estado grave nas

UTls dos hospitais de Iara

guá do Sul. A motorista Janete
Schiochet, de 35 anos, está no

Hospital São José, e a filha dela,'
Gabriela Luana, de 11 anos, no

Hospital Jaraguá.

-

até Guaramirim tentar nego
ciar um carro novo. Chegando
ao endereço do interessado,
Ferreira não encontrou o ven

dedor e voltava para casa quan
do sofreu o acidente. Natural

do Paraná, morava há 30 anos

em Massaranduba. Na cidade,
conheceu a esposa. Ele deixa

seis filhos, de 21 a 4 anos. Fer

reira foi velado na Paróquia São

Pedro de Alcântara, no bairro

Guamiranga, em Guaramirim,
onde será enterrado.

Esse ano foram 13

mortes registradas
no local do acidente,
em Guaramirim.

ADILSON CORREAIDIVULGAÇÃO

COLISÃO Tempra dirigido por José Norberto Ferreira ficou todo destruído

Assalto em Guaramirim

Casal de idosos é rendido por trio
Um casal de idosos foivítima

de assalto por volta domeio-dia
de ontem, no Centro de Guara

mirim. A vítima, um eletricista
de 60 anos, recebeu os três ra

pazes para fazer orçamentos
de serviços elétricos. Porém ele
foi surpreendido quando eles
anunciaram o assalto. O trio

estava com uma pistola e dois

revólveres. O casal ficou preso

no banheiro do quarto enquan
to os homens roubavam R$ 1,5
mil em dinheiro, cheques e um

revólver 38, registrado no nome
da vítima.

Cerca de uma hora depois,
a Polícia Militar encontrou um
Ford KA prata, com placas de

São José dos Pinhais (PR), aban
donado nos fundos do Hospital
PadreMathias. A suspeita é que

o carro teria sido usado na ação
contra o casal. Dentro do veí

culo' que não tinha registro de

furto, foi encontrado um cartão

de pedágio. O registro compro
vou que os suspeitos vieram do

Paraná no mesmo dia para pra
ticar a ação na cidade. A polícia
acredita que os envolvidos te

nham fugido em outro veículo

ainda não identificado.

Vandalismo

Pichação .emmuros e vias
Quatro jovens foram presos em flagrante por depredação

de patrimônio público. Eles estavam pichando muros e o asfal
to da rua Águas Claras, na Ilha da Figueira, em Iaraguá do Sul,
na noite de terça-feira. Com os rapazes, com idades de 14 e 15

anos, foi encontrada uma lata de tinta spray. O grupo foi levado

para a Delegacia de Polícia e vai responder por ato infracional .

. ...POTOS DIVULAÇÃOIl4°BPM

NA l\UA Spray (detalhe) foi usado na faixa

Roubo

Vítima ficou sem as roupas
Dois suspeitos teriam as

saltado um homem de 38 anos,
no início da noite de terça - fei
ra. Eles levaram as roupas e o

Vectra branco da vítima. O ho
mem contou que diminuiu a

velocidade no trevo do bairro

Avaí, em Guaramirim, quando
foi surpreendido pelos acusa

dos, que usavam uma moto

cicleta verde e armados com

revólver, Depois de ter sido

surpreendida pela dupla, a ví
tima foi levada para uma estra
da isolada e deixada somente

de cuecas na rua Patrícia Dias,
na localidade de Rio Branco.

Os assaltantes seguiram em

direção a Massaranduba. A

PolíciaMilitar realizou buscas,
mas não encontrou nem o veí

culo nem os suspeitos.

Briga de casal

Homem agridemulher
o homem de 39 anos teria agredido a esposa, de 35, quando

ela conversava ao telefone com amãe, na Barra do Rio Cerro. Ele
desferiu socos e pontapés, e depois ameaçou amulher com uma

faca de cozinha. Amulher conseguiu sair de casa para pedir aju
dar e o marido fugiu e, até ontem, não havia sido encontrado.

Fugiu de novo

Suspeito escapa de hospital
Conhecido por atirar num

policial em Iaraguá do Sul,
Sandro Zochetto, de 23

anos, escapou pela terceira
vez. Ele estava internado
no Hospital São José de
Ioinville, de onde fugiu
deixando a sonda e as

algemas. As outras fugas
foram do Presídio
de Iaraguá e do Presídio
de Joinville.
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BRUNO
Foi para a Segunda
Guerra procurar o

irmão e encontrou um

amigo de infância

. ,

GEM Monumento destaca

os nomes de Arthur, Bruno e de outros

pracinhas na Segunda Guerra Mundial
, ,

na dia
Em Iode junho de 1938, Arthur Scheibel foi contratado

como tripulante de um dos navios mercantes da Compa
nhia Nacional de Navegação Costeira, na função de tercei

ro maquinista. Ainda antes do Brasil entrar na 2a Guerra

mundial, em uma viagem, sua embarcação conhecida

como SS Pessoa, foi atingida por um navio de bandeira

alemã e naufragou. Arthur foi um dos sobreviventes res

gatadosporumnavionorte-americano que passavaperto.
Levado ao país estrangeiro naturalizou-se ameri

cano e alistou-se na Marinha de guerra dos Estados

Unidos, a US Navy. Na categoria de tenente, Arthur foi
servir a pátria americana, embarcado no navio que
dava suporte às tropas americanas no desembarque
em Normandia, no litoral da França.

A batalha conhecida como a mais sangrenta e

agressiva da guerra terminou com a morte do brasi

leíro, aos 26 anos. Os alemães tinham uma forte defe

sa. Durante a invasão, o tenente Scheibel foi surpre
endido pela artilharia alemã, que atingiu e afundou a

embarcação onde estava. Terminava em águas fran
cesas a história desse brasileiro que participou de im

portante ato histórico.

História
"."

OS CORAGEM
Ahistória deArthur e Bruno Scheibel,

. de Corupá, que tiverammissões e

destinos diferentes na SegundaGuerra

SamiraHahn

CORUPÁ

No monumento em homenagem aos soldados que
lutaram na Segunda Guerra, localizado no centro

de Iaraguá do Sul, em_ frente ao Terminal Urbano, os
nomes dos irmãos Arthur e Bruno Scheibel aparecem
com referências distintas. Bruno foi um pracinha da

Força Expedicionária Brasileira (FEB). Arthur é lem

brado como tenente da Marinha norte americana,
morto no desembarque das tropas aliadas na Nor-

o mandia, em 6 de junho de 1944.

O que chama a atenção no caso dos irmãos, é a

história de carinho, admiração e coragem que'ambos
mostraram.para enfrentar os perigos de uma guerra.
Tudo começou um pouco antes do confronto mundial �

, iniciar, quando com 16 anos, em 1934,Arthurmudou
se para Florianópolis para estudar. Ele queria ser pilo
to de avião, mas seus pais, Rodolfo e Maria Scheibel,
por temer o perigo não autorizaram. A vontade de ser

vir a sua pátria era grande, por isso mesmo sem os pais
saberem, optou então por se alistar naMarinha .

ARTIIUR

O jovem se alistou na

Marinha americana e

morreu no Dia D

HOMEM AO MAR

O navio mercante

SS Pessoa, onde
estavaArthur, que
foi bombardeado

pelos nazistas

PREPARAÇÃO
Bruno (ao fundo de pé, o
mais alto,à esquerda) em
treinamento militar, antes
de embarcar para a Itália

ÁLBUM
Família Scheibel,
de Corupá. Bruno

é o prime,iro da

esquerda. Arthur
está com o

uniforme da

Marinha.
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Depois da notícia que o ir

mãoArthur Scheíbel tinhamor
rido na guerra, Bruno Scheibel
não conseguiu acreditar e foi
atrás do companheiro, que era

sua referência desde criança. A
informação da morte do irmão

mais velho chegou pormeio de

boatos, e fez com que Bruno

partisse da cidade de Corupá
para a Alemanha, em pleno ce

nário da 2a Guerra Mundial.
A sobrinha de Arthur, a apo-

-

O resgate do soldadoArthur
sentada Sandra Scheibel é fi - ra, cerca de um mês antes de
lha de Bruno. Ela é um arquivo Brunomorrer, no desembarque
vivo, que conta toda, a história em Normandia.
que conhece desde criança. _ No meio dessa história, um
Seu pai foi buscar o tio com 26 dos episódios mais marcantes,
anos, em 1944. Bruno embar- foi quando o Exército brasi
cou no Rio de Janeiro, no últi - leiro dominou os alemães em

mo escalão de soldados rumo à uma cidade italiana. Durante
Itália. Seu objetivo era trazer O' a revista aos prisioneiros, e na

irmão para casa. Sem a certeza busca para encontrar o irmão,
de encontrar Arthur com vida, o. soldado catarinense reco

mas com a esperança de vê-lo nheceu um amigo de escola.
novamente. Ele entrou na guer- Era George Keidel, que senta-

va ao seu lado na sala de aula,
em Corupá. Depois de o solda
do chamar o prisioneiro pelo
nome, os dois, se abraçaram e

choraram. Segundo a filha de
Bruno, esse momento o pai não
cansava de recordar depois que
voltou da guerra.

Sandra explica que ele con

tinuou a procura pelo _ irmão,
que só terminou com o fim da
2a Guerra Mundial, em 1945.

Chegando em casa, o catari-

Durante o confronto das

grandes potências, países totali
tários'Alemanha, Japão e Itália, e
as nações democráticas, os Esta
dos Unidos, França e Inglaterra,
a situação do Brasil se mostrava

completamente indefinida. So
mente três anos depois do início
do conflito, em 1944, que o Brasil

nense recebeu a triste confir

mação. Uma carta datilografa
da da embaixada brasileira nos

Estados Unidos informava que
seu irmão havia morrido em

um combate na França.
Hoje já' falecido, Bruno é

lembrado pela filha como um

homem. sério e rígido. Para ela,
essas características podem ter

sido uma das heranças que o sol
dado trouxe dos momentos difí
ceis que passou nos combates.

GUARDIÃ Sobrinha de Arthur
e illha de Beuno, dona Sandra
preserva a história desses heróis

PARAASSISTIR
Ahistória do desembarque naNor

mandia, no dia D, é bem retratada no
filme "O Resgate do Soldado Ryan"
(1998), de Steven Spielberg. No enredo,
o soldado Ryan perdeu três irmãos na

guerra e tem de ser resgatado por um

pelotão para ser entregue àmãe.

Partidpação do Brasil na 2aGuerra
passou a participar do confron
to. Na época, o presidente da Re
pública era GetúlioVargas.

O Brasil ajudou os norte

americanos na libertação da

Itália, e enviou cerca de 25 mil
homens da Força Expedicioná
ria Brasileira (FEB). Foram 42 pi-

o lotos e 400 homens de apoio da

Força Aérea Brasileira (FAB). A
ação dos pracinhas não foi fácil,
pois o treinamento recebido no

Brasil não era muito próximo à
.

realidade da guerra. Os soldados
não estavam habituados ao cli
ma da Itália, e nem acostumados
a lutar em local montanhoso.

Apesar disso, os brasileiros

conseguiram vitórias importan
tes contra os alemães. Os praci
nhas tomaram cidades de Monte
Castelo eMontese. Mais de 14mil
alemães se renderam aos brasi

leiros, que também ficaram com

despojos como milhares de cava- .

los, carros emunição.
De Iaraguá do Sul e região,

,

f
" .'

)tM:�
iIIk

Pintura feita nwn muro, nos fundos d8 estação ferroviária de Jaraguá do Sul, reproduz a ação dos pracinhas na Itália .

foram convocados aproximada
mente 60 soldados, que embar
caram naMaria Fumaça, saindo
da antiga estação ferroviária,
rumo ao Rio de Janeiro. Eles se

reuniram a outros soldados bra
sileiros e subiram a bordo do
navio americano General Mei

ghs rumo à Europa.

A10nfese
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Equipe define uma
novameta no turno

Técnico Pingo acredita que, somando

quinze pontos, tricolor conquiste a vaga

<,

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Ao mesmo tempo em que
busca a primeira vitória no

Campeonato Catarinense da
Divisão Especial, "o Iuventus
também faz as contas para sa

ber quantos pontos necessita

para conquistar uma vaga entre
os quatro finalistas do turno.

O técnico Pingo acredita que
será necessário somar 15 pon
tos para beliscar uma das vagas
na semifinaL "Pelo equilíbrio
apresentado entre as equipes
até aqui, acredito que quinze

pontos resolvam. Hoje temos

três, mas estamos a apenas
dois da zona de classificação.
Com dezessete ou dezoito

pontos, brigamos pelo segun
do lugar".

Restando cinco jogos para
o término do turno, o Iuven
tus ainda disputa 15 pontos.
São dois jogos em casa (Her
cílio Luz e Porto) e três fora

(Biguaçu, Caxias e Guarani).
Caso vença as duas partidas
em casa, o tricolor chega aos

nove pontos. Assim, será pre
ciso mais duas vitórias fora

para ficar com a vaga.

E para iniciar a busca pe
los doze pontos que necessi

ta, Pingo realizará cinco alte

rações no time que enfrenta
o Hercílio Luz no sábado, .

às

15h30, no estádio JoãoMarcat-
,

to. O objetivo é deixar a equipe
mais ofensiva e rápida.

O técnico também come

mora a contratação do atacan
te Lourival, que se apresenta
na

- próxima semana. "Era um

atleta que pretendíamos a um .

bom tempo. É um jogador de
área, posição que tínhamos

necessidade", conclui.

Ingressos para o jogo
de sábado já estão
à venda no Mime
Matriz e no clube.

Copa Jalfiaguá 136 anos

Leão vira sobre oMalta e segue líder
Jaraguá e Cruz de Malta en

traram em campo na tarde de
ontem, pela segunda rodada
da Copa Iaraguá 136 anos. Jo
gando no estádio do Botafo

go, debaixo de muita chuva, o
Leão do Vale saiu vitorioso por
3 a 2, de virada.

.

A equipe de Rafael Rocha

alinhou com Otávio; Fabiano,
Paganelli, Ricardo e Pagé; Tu
fão' Wilhian, Torres e Maicon;
Zamorano e Deni. O Cruz de

Malta, do técnico Alex, foi à

campo com Rodrigão; Cleiton,
'Iacenir e Prego; Vilson, Bruno,
Gil, Dirceu e Tomazelli; Mico e

Pedreiro.
Bruno abriu o placar para

o Cruz de Malta, aos oito mi

nutos, com um bonito gol por
cobertura. Na segunda etapa,
Pagé empatou para o Jaraguá.
Pedreiro devolveu a vantagem
ao Cruz de Malta, aos 31 '. Mas
Ricardo empatou - de cabeça

- e Jefinho virou - em chute de
fora da área.

"O segundo tempo foi me
lhor do que o primeiro na parte
técnica, porque conseguimos
colocar a bola no chão e impor
o nosso ritmo de jogo. Penso

que o time demorou demais

para se adaptar ao estilo do gra,
rnado", avalia o técnico Rocha.

No sábado, às 15h, Jaraguá
e Avaí jogam no Botafogo para
decidir o título da competição.

HENRIQUE PORTO IAVANTE!

,

(
I

�
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�
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3x2I C,huva não impediu Ricardo (E) e Pedreiro de marcarem os gols

HENRIQUE PORTaIAVANTE!

ALTERAÇÕES Pingo orienta o posicionamento de

Romero, que ganhou a vaga no ataque juventino

Hipismo
Catarinense
deAm.azonas
A Sociedade Hípica Iara

guá sedia, nos dias 27; 28 e

29 de julho, o Campeonato
Catarinense de Amazonas. A

competição é organizada pela
Federação Catarinense de Hi

pismo. O evento inicia às 13h
de sexta-feira, tendo sequên
cia no sábado e no domingo.
AS provas acontecem na Re
creativa Menegotti, no Água
Verde, com entrada franca.

Basquete

Weg fatura os
Jogos do Sesi
Os 31°s Jogos Regionais

do Sesi já conhecem o cam

peão na modalidade de bas

�uete masculino. AWeg ven
ceu a Duas Rodas no último
fim de semana, no ginásio
da Recreativa Duas Rodas,
garantindo vaga no Meeting
Sesi de Basquete. A com

petição corresponde à fase
estadual da modalidade e

acontece nos dias 29 e 30 de

setembro, em Joinville.

utomobilismo

Chuva cancela

aSaetapa
Por causa do mau tem

po' a diretoria do Auto Moto
Clube de Joaçaba solicitou o

cancelamento da 5a etapa do

Campeonato Catarinense de
Automobilismo; prevista para
os dias 28 e 29, no autódromo
Cavalo de Aço. A Fauesc defi
nirá uma nova data para a re

alização do evento. Apróxima
etapa está agendada para 18 e

19 de agosto, em Chapecó.

Itaperiú
UniãojSertão
leva o Suíço
A equipe do União/Ser

tão foi a campeã do 3° Cam

peonato Itaperiuense de
Futebol Suíço. A competição
contou com 38 partidas e

uma média de 4,6 gols por
jogo. O Santo Antonio ficou
em segundo lugar, com o

Santa Luzia em terceiro e o

Farmácia em quarto. Alan e

Ieferson, ambos da "equipe
campeã, foram os artilhei
ros, com nove gols cada.
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Olimpíadas 2012

Futebol feminino estreiagoleando
Meninas vencem

Camarões por 5 a

O. Hoje é a vez da

Seleção 'Masculina
estrear, às 15h45,
contra o Egito

JARAGUÁDO SUL
.............................................

Henrique Porto

, /\ seleção brasileira de futebol

!\feminino venceu Camarões

com tranquilidade, em sua es

treia nos Jogos Olímpicos de

Londres. Em partida disputada
noMillennium Stadium, emCar

diff, no País de Gales, o Brasil fez
5 a O e somou os primeiros três

pontos na competição.
Os gols foram anotados por

Francielle (7'), Renata Costa

(lO'),Marta (73' e 88') e Cristiane

(80'), que completou 11 gols ves
tindo a camisa da Seleção Brasi
leira e se tornou amaior artilhei

ra da história das Olimpíadas.
Na outra partida do Grupo E, a
Grã-Bretanha derrotou a Nova

Zelândia por 1 aO.

Hoje é a vez da equipe mas

culina fazer sua estreia.Às 15h45,
\
o Brasil enfrenta o Egito tam

bém no Millennium Stadium,

pelo Grupo C da competição. O
time deve entrar em campo com

Neto; Danilo, Thiago Silva, Juan
e Marcelo; Sandro, Rômulo e

Oscar; Hulk, Neymar e Leandro

Damião.

A medalha de ouro olímpi
ca é o único grande título que o

futebol masculino brasileiro não

tem. Em Jogos Olímpicos, o país
pentacampeão mundial tem

duas medalhas de prata (1984 e

1988) e duas de bronze (1996 e

2008). "Quem sabe não é a hora

do ouro?", torce o atacante Pato.
,
'

5 a O Atacante Thaisinha tenta se livrar da marcação de Camarões

MARCELO SADIOIVASCO,COM,BR

1 a O vaséaínos comemoram a vitória que devolveu a liderança temporária

Campeonato Brasileiro

Vasco vence e dorme naliderança
O Vasco bateu o Botafogo

pela contagem mínima na noi

te de ontem e dormiu na lide

rança do Brasileirão. Em clás

sico equilibrado no Engenhão,
Alecsandro decidiu, enquanto
Seedorf viu seu time ser derro

tado pela segunda vez seguida.
Em Florianópolis, Dagober

to fez o único gol na vitória do

Internacional sobre o Figuei
rense, estragando a estreia de

Hélio dos Anjos no Furacão' e

mantendo os catarinenses na

zona de rebaixamento.
Em Porto Alegre, o Grêmio

venceu o Fluminense por 1 a O,
tirando a invencibilidade dos

cariocas na competição. Kleber

marcou, mas acabou expulso.
Em São Paulo, o Corin:thians

passou pelo Cruzeiro por 2 a O.

Chicão, de pênalti, e Paulinho

marcaram para o Timão, que

continua se recuperando.
Em Goiânia, o Atlético ven

ceu o São Paulo por 4 a 3, dei

xando o tricolor mais longe do

G4. O Dragão aproveitou as fa

lhas da defesa paulista, princi
palmente no primeiro tempo,

quando abriu boa vantagem.
"
Nos demais jogos, o Coriti

ba venceu o Náutico por 4 a 3

enquanto Ponte Preta e Sport
ficaram no 1 a 1.

(�A fl E,,,,,O I�I.I
, 1Im',1 'mi' I'

CLASSIFICAÇÃO

10 Corinth'ians
11 Flamengo
12 Náutico

13 Sport
14 Coritiba

15 Palmeiras'

16 Santos

12aRODADA

25/07
Rgueirense O x 11nternacional

Ponte Preta 1 x 1 Sport
Vasco 1 x O Botafogo
Náutico 3 x 4 Coritiba

Atlético-GO 4 x 3 São Paulo

Grêrnio 1 x O Ruminense

Corinthians 2 x O Cruzeiro

26/07
21:00 Palmeiras x Bahia

19 1 i ,

21:00 Flarnengo x Portuguesa

17 h:i 5 ,

21:ooAtléticcrMGxSantos '

16!d 414
f 1. ,!

15 fiz 41S
15 111k 4 "13 4 15! 17 t-2 }45,5%

1 ,,� J 1 I

13 i i2. 4! 1 7 161 24 1-8 :36 1%
! �,l

)..
,

103 ! 14 3 ! 4 5 13; 19 ! -6 136,1%
12 ,12 3 ,3 [6 21 26

'

-5 '33,3%
10 ,11 2 4 '5 12' 12 O 30,3%

10 11 1 7 3 7 9 -2 '30,3%
17 Portuguesa 9 11 2 3 6 7 15 -8 27,3%

18 Atlético-Gü 8 12 2 2 8 12 25 -13 22.2%

19 Figueirense 8 12 1 5 6 13 20 -7 22,2%

20 Bahia 8 11 1 5 5 9 18 -9 24,2%

,

Classificados ·tlljel'tadoreS
Classificados Copa Sul-Americana

Rebaixados para Série B

('lU/IA'",'I

CLASSIFICAÇÃO 4aRODADA

19/07
XV de Indaial 1 x 1 Juventus

Caxias 3 x 2 Biguaçu
Hercnio Luz 3 x 2 Porto

Irnbituba 1 x 2 Guarani

26/07
19:00 Concórdia x AtléticcrTB

6 5 4 1 2

7 Caxias 4 4 1 1

8 Porto 3 4 1 O

9 Juventus 3 4 O 3

10 XV de Indaial 2 4 O 2

O 141,7%
7 -3 133,3%
6 -2 i25,0%
3 -1 125,0%
4 -2 16,7%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, CI��dos para a semifinal

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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SIENA CElEBRATION 1.0/2008
VEI TEI AOI DT

DE'
POR:

Rs26.800, R$23.900,

" MEGANE SO DYN / 2007 .

: COMPLETO ��OUR? , POR:
.'

. 'Rs38.5g�" RS34.900,
CUO AUT. 1.0/2011
AO/DT

DE'
POR:

Rs27.500, RS24.900,
PALIO FIRE ECONOMY / 2010
TEI ALI lDT

DE'
POR:

Rs24.900, R$23.900,
FOX 1.6 / 2007
ACI DHI VEI TE POR,ALI AO DE' 29

.

Rs31.50o, RS .900,

SAVEIRO CE 1.6/2010
AC

DE' 33
POR:

Rs37.550, R$ .900,

Fa
Caraguá Auto Elite

A escolha perfeita
Promoções válidas até 26107/2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.

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

PATROCINADOR OFICIAL

Bradesco
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