
Inaugura hoje em Jaraguá,
o P1ay BowUing. São

8 pistas de boliche, mesa de _

sinuca, tacobol, air hockey,
Oiperama, além de choperia Ie demais atrativos .

••• I�,,, .. -_-.
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Em processo·de deterioração' EDUARDO MONTECINO

Uma das principais vias de Jaraguá do Sul, rua Jorge Czerniewicz

apresenta trechos com a'pavimentação desgastada. Páginas 20 e 21

Drama

Polícia sem
pistas sobre
o sumiço de
adolescente'

. Há 36 dias, família de Jaraguá do Sul não
tem informações sobre o local onde está a

jovem de 13 anos. Ela saiu de casa com um

rapaz. Mãe está desesperada com o caso.

p'. 19agma -

.y

Eleições 2012
DieterJanssenfala
sobre propostas
Candidato da coligação
"Nova Iaraguá" comenta

.

como pretende colocar em
prática alguns projetos do
seu plano de governo, se
for eleito. Amanhã é a
vezMoacir Bertoldi.

Páginas 4 e 5

Inovação
Sinapse premia
ideias de Jaraguá
Na região Norte 13 empresas
foram beneficiadas com
o valor de R$ 50mil cada .

Desse total, oito são de

Iaraguá do Sul. Alguns dos
negócios voltados à áreas de

tecnologia estão incubados
no JaraguáTec. Página 7

Futebol

Iuventusvai jogar
com timealterado
Técnico Pingo escala
Márcio Goiano para a

lateral, no lugar de Badé.
A escolha é tática e pela
experiência do jogador.
Tricolor encara o Biguaçu,
no próximo domingo, fora.
Página 22

Vadiagem.
Os jovens brasileiros
"são acomodados por
culpa dos próprios pais.
Luiz Carlos Prates

Página 3
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Cadastro
" ,

Unico
O Cadastro Único para
Programas Sociais do
Governo Federal tem
sido um problema.

. As pessoas relutam
em realizai cursos
gratuitos do programa
Pronatec por causa
da possibilidade de

perderem benefícios.
Um esclarecimento

importante é que estes

cursos podem ser

realizados por pessoas
que não estão inscritas
no Cadastro Único.
Eles garante não só a

gratuidade, como
auxílio de custos. ..

Trava legal
Está em vigor a
determinação para que
o seguro desemprego
não seja mais concedido
para quem, no.espaço de
10 anos, tenha utilizado

. omesmo por três vezes ..

Tecnovali
Para contornar diversos
obstácu e obter

�. , !:yéf�ª 'c? @Q!
.

�'iW Estado; �do
p�oyidedCiadô o

. desmembramento
de área de quatromil
metros quadrados,
de um total de 10 mil,

, '/junto a urq condomíníõ
.

industrial, 'e·ultimado o

projeto que poderá ter
aporte de recursos de
até R$ 3 milhões. Desta
formai seja levantado
o primeiro módulo do

Parque Tecnológico da
Tecnologia e Inovação,
que será instalado em

Iaragua do Sul. Como
no local existe uma
extensa área de terras, o

i

plano é comercializar os
terrenos para empresas
de base tecnológica
que queiram se instalar
ao redor, em troca de
recursos para ampliar o
futuro empreendimento.
Também poderá ser
formada uma forte
aliança com instituições
como Senai e lF/SC

que também fazem parte
da Tecnovali - para o uso

de recursos das mesmas

por empreendedores
, inovadores;

• ; I

PERÍODO

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Trânsito
Mesmo sem estatísticas completas

que contemplem não só os óbi-:
tos no local do acidente, mas também
os que ocorrem depois de tratamento

hospitalar, e apesar a falta de informa
ções sobre as pessoas que ficam inca

pacitadas para o trabalho em função
das lesões sofridas, um profissional

�����L........... .. .. ?!.Q.O(o. U:}:Y.�.ªº: ?,Q.1..? .

!!l........ . g?Q�.Q.O(.o 1..:!\gº�.�º:�9.�.� .

.çº�................... .. .. .. �.:.�..�º/..�.� J..P.P�º:.?.Q�.? .

.ª.��.���..... . �WII':.º/ª?<lJ.o...... . 1..:.�G.ºª'.r..9:.?.Q1..?. .

NASDAQ :!.�.Q/3.!3.�l.o.... .. ..1..:.l.\ººª.T..9: ?.Q.1..?. .

ÁÇOES""'"'''' PETR4 19,82 "Im' 1,64%
VALE5 36,55 't 0,41%
BVMF3 11,66 ii· 1,39%

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

POUPANÇA 0,5488 2.AGOSTO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "dit 0,79%
OURO 'Q/n. 0,02%

US$ 107,540
US$ 1600,560

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
médico estimou que mais de 50 jara
guaenses anualmente são eliminados
da força de trabalho em função de aci
dentes. Em sua maioria são homens

jovens, condutores de motocicletas.
Está sendo preparada campanha de

conscientização para tentar pelo me

nos diminuir esta tragédia.

DIVULGAÇÃO

Destaque mundial
A Sol Paragliders acaba de conquistar uma
importante vitória no mercado internacional. A
Selete Spríng 2 Airbag - um dos componentes
fundamentais do equipamento de voo livre - foi
escolhida amelhor do mundo. Selete é o local
onde fica posicionado o piloto durante o voo.

O laboratório de certificação alemão European
Para Academy criou um ranking. A avaliação
considerou todas as características possíveis de .

seremmensuradas nas questões de segurança,
versatilidade e operacionalidade. A Selete Sol

Spring 2 Airbag foi considerada amelhor, com 30,3
. pontos e cinco estrelas. No total, 78 seletes foram

-

avaliadas. Apenas duas tiveram notamáxima de
cinco estrelas. A vencedora foi a da Sol. O material
teve uma considerável pontuação, 15% maior que a

outra avaliada com o mesmo número .de estrelas.

Gradual
Comemora hoje 19 anos de atividades esta empresa que faz

parte de um importante elo da cadeia têxtil da região com a

prestação de serviços no beneficiamento do tecido.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

A Marisol Indústria do Vestuário Ltda. torna público que recebeu da

FATMA a renovação da Licença Ambiental de Operação nº 6253/2012,

com validade até 24/07/2016.

Jaraguá do Sul, 02 de agosto de 2012.
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DUPLASENA
SORTEIO N° 1094
PRIMEIRO SORTEIO
05 -15 -21 -26 -43 -50
SEGUNDO SORTEIO
04 -08 -26 -27 -43 -50

QUINA
SORTEIO N° 2957
07 -21 -23 -69 -75

Decoração
ADNA Cursos, está com data
marcada para iniciar o curso de

decoração e projetos de interiores
e harmonização de ambientes, na
cidade Jaraguá do Sul. Convida
a sociedade, e empresários
e colaboradores a participar
deste trabalho, pois a região e

cidademerecem. Matrículas e

informações pelo telefone: 47 3372
0610 e sitewww.dnacursos.com

Auxiliar
do lar
A PrefeituraMunicipal
acaba de formar a sexta
turma. As inscrições para
a sétima turma estão

, abertas até o dia 28 de

agosto. Este curso está
com grande demanda.
O índice de concluintes
é considerado bom. Na
última turma estavam
46 pessoas inscritas, das
quais 33 concluíram o

curso. A demanda por
formadas é muito grande.

Busscar
Um dos maiores casos de

recuperação judicial do País terá
mais um importante capítulo no
próximo dia 7 de agosto, quando
acontece aAssembléia Geral
dos Credores (AGC). Muita
tensão cerca o evento.

Cursos de

qualificação·
Com o apoio da
Prefeitura de Jaraguá,
estão em andamento
o curso de auxiliar de
eletricista e auxiliar
de costureiro que são

desenvolvidos no Senai,
dentro do Pronatec.
Também poderão ser

oferecidas até duas
turmas do curso de
auxiliar administrativo.
As aulas serão
ministradas pelo Senac.

Indumak
Esta importante fabricante de

máquinas para embalar lançou
recentemente aMK-25. Ela opera
na embalagem do gelo escama.

Essamáquina também pode
trabalhar com outros produtos,
desde que configurada para
isto. A lndumak é uma das três
maiores fabricantes de máquinas
de acondicionamento na Brasil.

Planejamento
Na plenária daAcijs/Apevi
do próximo dia 6 acontece a

apresentação do Planejamento
Estratégico da entidade. Ele
explicitará as metas que serão

perseguidas pela atual diretoria.
Ummomento interessante para os

empresários não só conhecerem
os rumos das entidades, mas
também estarem atentos à

sistemátíca utilizada pelamesma
na construção do planejamento.

Estofados
Jardim
Completa hoje 33 anos

de atividades uma das
tradicionais fabricantes
de Iaraguã do Sul. A

exportação é um dos

grandes focos de atuação .
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har

Do leitor

Seguro DPVAT
DPVAT é o Seguro Obrigatório

de Danos Pessoais causados

por veículos automotores de via

terrestre, ou por sua carga, à pes
soas transportadas ou não.

Todos os gastos realizados com
despesas médico hospitalares,
desde que comprovados, poderão
ser reembolsados, total ou par
cialmente até o limite do seguro,
assim como poderá haver indeni
zação no caso de invalidezperma
nente, seja total ou parcial emorte.

Atualmente as indenizações
obedecem aos seguintes limites:
R$ 13,5 mil no caso de morte; até

R$ 13,5 no caso de invalidez per
manente; e até R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais), como re

embolso à vítima, no caso de des

pesas de assistênciamédica, devi
damente comprovadas.

A indenização será paga com
base no valor vigente na época
da ocorrência do sinistro, me

diante simples prova do aciden
te e do dano decorrente, inde
pendentemente da existência
de culpa, no prazo de-3D (trinta)

dias da entrega dos documen
tos exigidos à Sociedade Segu
radora, mediante recibo, que os

especificará.
O prazo para requerer a in

denização é de 3 (três anos), a

contar da data em que ocorreu

o evento danoso, ou seja, a par
tir da data em que aconteceu o

acidente ou, no caso da invali
dez permanente, tem-se admiti
do que o prazo começa a contar

. a partir do momento em que se

tem conhecimento da invalidez.
É importante dizer que a fal

ta de pagamento do seguro não
é motivo para a recusa do valor

pleiteado como indenização,
bem como é conveniente escla
recer que o seguro DPVAT co

bre apenas despesas pessoais e

físicas decorrentes de acidente
envolvendo veículo automotor

terrestre. O DPVAT não cobre

despesas materiais ou indeniza

ções por dano moral.

Karen R.Schelemberg
I1Iippi,Advogada

Compartilhe a sua opinião. Escreva...nos!
Envie suaCarta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodópovo.com.br

I
Obviedades

os jovens brasileiros são muito acomodados,
não os quero chamar de vadios. Claro que há

exceções, poucas, como todas as exceções. A culpa
da vadiagem do jovem brasileiro é dos pais, pais que
não educam para o trabalho, educam para concur-

- sos ou para arrumar uma boa "boca." E por boca en
tendamos um emprego de bom salário e pouco tra
balho. É a regra dos vadios, maioria que anda por aí.

Acabei de ler uma entrevista doAbílio Diniz, o her
deiro e outrora dono da rede Pão de Açúcar. O Abílio
sabe das coisas, começou a trabalhar cedo e passou
por várias funções "menores" dentro da rede. Hoje
tem o burrinho na sombra, é bilionário aos 75 anos.

Falando para jovens trainees da rede Pão de

Açúcar, Abílio passou a eles algumas platitudes da
vida de empreendedor, banalidades por muitos

dcsprezadas.mas ... Mas aí é que está, as obvieda
des costumam pousar na ponta do nosso nariz e

não costumamos vê-las.
Abílio disse, por exemplo, que o jovem brasileiro

não gosta de trabalhar em loja, quer logo um escri

tório, mas deixou claro que a vida empresarial, tocar
negócios, passa pelas lojas e não pelos escritórios. E
eu digo que os vadios querem escritório para fazer

pose de gente fina, loja é para pobres. Nos Estados
Unidos não há filho de classe média que não pas
se pelo comércio, que não passe por hotéis, bares,
restaurantes, postos de gasolina antes de chegar ao
"doutorado" Aqui não, aqui os vadios ou querem
concurso ou escritório, fazendo pose.

Abílio disse ainda que o sujeito tem que buscar
saber tudo o que for possível sobre seu trabalho,
sua função. Ser curioso emotivado é indispensável.
Queres obviedade maior? Mas quem a pode con

testar? E disse ainda o Abílio que sem pôr a mão na
massa, sem começar um trabalho, sem conhecê-

lo, nada feito. Trivialidades, pois não? Mas são das
"trivialidades" que resultam as grandes fortunas.
Os vadios são tão tapados que não veem isso.

Conselho
O Danilo Gentili, humorista, andou fazendo

duas piadas que foram contestadas pelos babões
do politicamente correto. Danilo contou numa

entrevista na Folha que estava pronto para se des

culpar quando foi procurado por seu amigo Paulo
Maluf que lhe passou este conselho: - "Nunca se

justifique. Seus amigos não precisam, ,eles já gos
tam de você. E seus inimigos não vão se contentar

com isso ..." Perfeito. Nisso, Maluf foi sábio.

Momento
Por acaso, vives agora algum mau momento?

Acabei de ler um conselho sobre isso. Diz que não
se deve. olhar para trás, as soluções estão no futu
ro' um futuro que começa agora, agindo. O com

plemento do conselho diz que temos sempre que
ter um Plano B, o que, aliás, vivo dizendo aqui faz
tempo. Quebre o "retrovisor" da sua vida, olhe para
a frente e crie um Plano B, se não o tiver. O Plano B
é a trilha do nosso socorro na hora da necessidade.

Falta dizer
Por que razão uma pessoa há de termais de um

cartão de crédito sendo pobre? E por pobre quero
dizer classe média. Sem educação financeira, as

pessoas andam confundido cartão com dinheiro,
e tomem comprar e passar o cartão. Depois, en
tram em desespero, não têm dinheiro e não sabem
o que fazer da vida. E os pais dizem isso aos filhos?
Raríssimos, mas esses não precisam dizer nada, já
educaram os filhos ...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919' Fax: 21 06-1945 • AssinatuV"dS: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380' 9161 4112 • Horário de atendimento: 8h às 17h30 .

• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratamnecessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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Propostas dos candidatos

Dieter [anssen explicapor que e
como pretende realizarmelhorias

Em meio a principal disputa eleitoral de [araguá do Sul, o jornal O Correio do Povo escolheu seis pontos dos planos de
governo para serem detalhados pelos candidatos à Prefeitura. O primeiro a comentar é o da coligação "Novalaraguá"

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Areportagem do jornal O
Correio do Povo entrevis

tou os candidatos a prefeito
de Iaraguá do Sul sobre as

propostas de plano de gover
no. Foram selecionadas seis

sugestões de cada concorren
te. A entrevista com os postu
lantes ao cargo do Executivo

municipal aconteceu durante
a terceira semana de julho.

A candidata Cecília Konell

(PSD), da coligação 110 Povo

Novamente", não respon
deu a reportagem no prazo
de duas semanas estipula
do pelo jornal. As perguntas
foram enviadas para o coor

denador geral da campanha,
Gilda Alves no dia 16 de ju
lho. A justificativa alegada é
de que o Plano de Governo
está em fase de elaboração.

Para cada proposta, fo
ram apresentados os moti
vos que levaram os candida
tos a elaborá-la, a maneira
como ele pretende cumprí-la
e uma breve descrição do ce

nário atual, correspondente
ao tema proposto. Em negri
to, foi transcrita o plano do
candidato conforme aparece
no documento registrado no

Tribunal Superior Eleitoral no
dia 5 de julho.

A publicação das reporta
gens é pelo critério de ordem
alfabética.

Nesta edição, as propostas
de Dieter Ianssen (PP), da co

ligação "Nova Iaraguá" Ama
nhã,' serão apresentadas as de
Moacir Bertoldi (PR), da fren
te "laraguá Quer Mais".

EDUARDO MONTECINO
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Rever os termos do contrato de
concessão do transporte coletivo

Por que: "Não houve a implantação necessária

da empresa dos mini- terminais nos bairros", respon
deu ocandidato a prefeito Dieter Janssen. Segundo o

pepista, há uma negociação em andamento, desde a

época em que ele atuava no Legislativo (2005 - 2008),
com a concessionária do serviço de transporte co

letivo, a Auto Viação Canarinho, para a execução de
melhorias na prestação desse serviço, previstas no

ato da renovação do contrato entre a Prefeitura e a

companhia. No entanto, algumas, como a constru

ção de mini-terminais e do novo terminal urbano,
não-chegaram a ser realizadas e outras, como o passe
único, só funcionam para o cidadão que possui o car
tão eletrônico.

Como: Se na revisão for verificado que o acordado
não é cumprido, o candidato afirma que o contrato

poderá ser rescindido. "Poderá ser aberta uma nova

concorrência, buscando outra empresa que também

possa explorar o transporte coletivo na cidade", de
clarou Janssen.

Hoje: Renovado em 2006, na gestão passada, o

contrato com a Canarinho previa a construção de
um novo terminal urbano e de 11 mini-terminais, a

implantação do sistema passe único e a instalação de
180 abrigos nos pontos de ônibus. As guaridas come
çaram a ser instaladas em 2010, mas algumas foram
bancadas pela Prefeitura. O novo terminal não che

gou a ser construído.

Garantir à população acesso gratuito aos

medicamentos essenciais e de uso contínuo

Por que: Para o candidato, é importante ampliar
a distribuição e a lista de medicamentos oferecidos

gratuitamente - mesmo que alguns remédios já se

jam distribuídos.

Como: "Temos que cada vez mais buscar recursos
nessa linha. Uma das propostas é criar dois centros

de atendimento 24 horas, com ginecologista, pedia
tra, clínico geral e dentista. Nesses espaços podem
ter esses remédios com distribuição gratuita", disse
Ianssen, Além disso, um sistema implantado pela
Prefeitura de Itajaí de entrega de medicamentos di
retamente na casa do paciente é uma ideia que pode
funcionar também em Jaraguá do Sul. "A Prefeitura
faz o controle de quando esse remédio está acaban

do, aí o motoboy vai lá e faz a entrega, sem que o ci
dadão precise se preocupar se o remédio está no fim
ou ter que ir buscá-lo". Mesmo ampliando a distri

buição, Ianssen explicou que o foco principal do pla
no de governo na saúde é intensificar o trabalho de

prevenção. "Porque hoje, trabalhando na prevenção,
você vai identificar com bastante antecedência o que
aquela pessoa pode ter, ou seja, ganha a pessoa que
vai ter identificado seu problema e ganha o municí

pio, que não vai ter todo aquele custo de fazer cirur

gia ou outros procedimentos".

Hoje: Em Iaraguá do Sul, estão em funciona
mento duas unidades da Farmácia Básica, que fa-

. zem a distribuição gratuita de uma série de medica

mentos, com o Cartão Municipal da Saúde e receita
médica. A Farmácia Popular também é outra opção,
que oferece remédios para controle da hipertensão
e diabetes, e desconto de até 90% em anticoncep
cionais, remédios contra asma, rinite, doença de

Parkinson, osteoporose, entre outros.

Assegurar a implantação do sistema

integrado de transporte coletivo

Por que: Para o candidato, a ideia é integrar os
bairros para o usuário não ser obrigado a passar

pelo Centro. "Só vai para o Centro quem precisar",
enfatizou Janssen. O objetivo é incentivar o uso do

transporte coletivo. "ss pessoas não usam o ônibus

porque o sistema não funciona bem. Não pode ter

desprezo pelo ônibus, tem que incentivar seu uso".

Como: "Com a construção de pelo menos quatro
ou cinco mini-terminais na cidade", explicou o can

didato. "Por exemplo, se a pessoamora no Rio Molha
e quer ir para o João Pessoa, ela vai até o mini-termi

nal, que poderia ser ali perto da Prefeitura, interliga
do com outros bairros, e aí sim se desloca para onde

quer ir, sem precisar passar pelo Centro", esclareceu
Janssen. O início da construção dos mini-terminais,
segundo o pepista, será logo após a posse.

Hoje: O sistema integrado do transporte coletivo
funciona hoje na cidade por meio do sistema de bi

lhetagem eletrônica. Quando o contrato com a Cana

rinho foi renovado na gestão passada, ficou estipula
do que a concessionária deveria implantar o sistema e

elaborar e implementar, demaneira evolutiva, o Plano
Operacional do Sistema Integrado até setembro de
2008. O cartão eletrônico recarregável foi-implantado,
mas funciona de forma restrita, pois é possível pagar
tarifa única apenas na mudança entre duas linhas di

ferentes, pertencentes ao município de Iaraguá do Sul
e no prazo máximo de uma hora.

Uma das propostas é criar
dois centros de atendimento
24 horas, com ginecologista,

pediatra, clínico geral e dentista.
Dieter Janssen (PP)

Criar programas de

prevenção à violência urbana

Por que: O foco do governo será no combate ao

uso de drogas, principalmente o crack. "Tenho o

compromisso para o fortalecimento na prevenção
pormeio de ações educativas", sintetizou Janssen.

Como: A ideia é fortalecer a parceria com o gover
no do Estado, "para que aumente o efetivo e a equi
pe das polícias Civil e Militar, para que possam atuar

commais ênfase no combate ao tráfico". Também se

rão fortalecidos o monitoramento da venda de álcool
a menores de idade e a segurança, com iluminação
de vias e a instalação de câmeras de monitoramento
nos espaços públicos, onde estão os focos de ação de
traficantes. O candidato também pretende aumen

tar a parceria com as Associações de Moradores e os

Conselhos de Segurança nos bairros (Consegs), "por
que estão mais próximos dos problemas e podem ser

apoiadores na solução das dificuldades na área de

segurança", destacou.

Hoje: Na administração pública, o Conselho Muni
cipal de Entorpecentes (Comen) realiza trabalhos de

prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso de
substâncias entorpecentes e atua na recuperação de

dependentes juntamente com organizações governa
mentais e não-governamentais. Além disso, o Centro

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), o
Caps II e o Ambulatório de Saúde Mental oferecem te

rapias e atendimento a pessoas com necessidades de
correntes do uso de crack, álcool e outras drogas.

Reformar e revitalizar o

espaço do Ginásio Artur Müller

Por que: "Porque o Arthur Müller é um patri
mônio histórico do esporte no município", declarou
Janssen. Na visão do candidato, o ginásio serviu para
Jaraguá por muitos anos e é uma referência na área,
pois Já sediou várias edições dos Jogos Abertos. Além
disso, a cidade precisa de um espaço menor, com

acesso centralizado, mais fácil para a população. "O
que precisamos fazer é reformar, para que os espor
tistas voltem a utilizar o espaço". As reformas tam

bém passariam para o lado de fora, com o aproveita
mento do espaço para construir uma pista de skate,

, pequenas tabelas de basquete, entre outros.

Como: "Com recursos do município, vamos refor
mar todo o ginásio". Segundo o candidato, todos os

esportes disputados nos Jogos Abertos são possí
veis de realizar no local, tendo apenas que adaptar
para o handebol. "Também vamos reforçar a segu
rança no lado de fora, humanizando o espaço para
que as crianças possam andar de bicicleta, patins, e
outras atividades".

Otimizar a utilização do complexo esportivo
de referência (Arena Jaraguá), como espaço
adequado à prática das diversas modalidades,

inclusive as adaptadas
Por que: i�Arena recebeu �m grande investimen

to (para ser construída) e tem que procurar utilizar o
. máximo possível daquele espaço por ser, justamente,
público", explicou o candidato. A proposta é adaptar a
estrutura para a realização de outras atividades e mo

dalidades de esporte. "Vamos incentivar a principal
função, que é o esporte, e também para realizar feiras,
e até verificar a acústica dela para realização de even
tos artísticos", disse Janssen.

Como: A proposta é atrair eventos esportivos estadu-
ais, como decisões e campeonatos, para Jaraguá do Sul. Hoje: Em abril passado, a juíza Candida Brugno-
Para a realização de outros eventos, como feiras e shows,

li emitiu liminar determinando o prazo de 60 dias

Janssen propõe a locação de uma pessoa responsável para a Prefeitura apresentar um projeto de refor-

por gerenciar aArena, em busca de eventos lucrativos. ma do ginásio. Em resposta, a procuradoria geral
da Prefeitura entrou com agravo de instrumento,

Hoje: Inaugurada no dia 5 demaio de 2007, aAre- acatado em maio pelo Tribunal de Justiça de Santa

naJaraguádemandouinvestimentodeR$17milhões. Catarina, suspendendo os efeitos dessa liminar. No
Os custos mensais para manter a estrutura eram de entanto, a ação popular que levou a juíza a emitir a

aproximadamente R$ 50 mil por mês em agosto do liminar espera julgamento. Em maio, a Fundação
ano passado, gerando prejuízo aos cofres públicos. Municipal de Esportes anunciou a ideia de construir
Para alugar a Arena, na época, era necessário pagar um novo "Arthur Müller" em frente àArena Jaraguá e

um valor de R$ 2 mil por dia de uso. Atualmente, o prometeu a apresentação de um projeto em 30 dias -

centro abriga a sede da Fundação Municipal de Es- o que não aconteceu. E até o momento nenhum pro-
portes e a Liga Jaraguaense de Futebol. I. i, : ;,.

,

jeto foi apresentado.
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Eleições· 2012

Candidatos respondem às entidades
Centro de Profissionais Liberais promove
debate com os concorrentes à Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL fissionais Liberais (CPL).
Em reunião preliminar com

os assessores dos postulantes
ao cargo de chefia do Executi

vo, foram confirmadas as pre
senças de Cecília Konell (PSD),
Dieter Janssen (PP) e Moacir

Bertoldi (PR).
O debate começa às 19 ho

ras. O espaço tem capacidade
para 200 pessoas sentadas. A
entrada é gratuita e o evento é
aberto para todos os interes-

Verônica Lemus

.' ,

A subseção da Ordem dos

rlAdvogados do Brasil (OAB)
de Iaraguã do Sul, a Associação
Brasileira de Odontologia, a As-

{

sociação dos Engenheiros e a

Associação dos Médicos de Iara-
.

<, guá do Sul realizam hoje à noite
um debate com os três candida
tos à Prefeitura. O encontro será
no auditório do Centro de Pro-

sados. Essa será a segunda vez

que o CPL promove um deba
te eleitoral. O primeiro foi nas

eleições de 2008.
De acordo com o presidente

da OAB de Jaraguá do Sul, Raphael
Rocha Lopes, que irá mediar o

encontro, o roteiro foi elaborado

juntamente �om os assessores. A

conversa deverá durar cerca de
três horas e será dividida em três
blocos (veja abaixo).

A presidente do Centro de
Profissionais Liberais (CPL),
Andreia Ronchi, disse que o

debate vai servir para conhe
cer o posicionamento dos can
didatos a respeito de áreas de

.J1f"

r o e

interesse das quatro entidades

organizadoras do evento. "Que
remos ver o que eles estão pre
parando para as áreas da saúde
e infraestrutura, defendidas

pela Associação dos Engenhei
ros e dos Médicos. Pretende
mos saber quantos postos de
saúde existem hoje e como está
a manutenção dos mesmos.

Na organização da cidade, que
remos saber o que os candida
tos pensam para o trânsito e

como estão se preparando para
administrar e desenvolver o

município", detalhou.
Um dos interesses da Or

dem dos Advogados do Brasil

.\

Segundo bloco:
Os candidatos farão perguntas entre si. O
tema da questão será sorteado entre outros

seis já pré-definidos: educação, cultura, saúde,
segurança, infraestrutura, mobilidade e um livre.

MEDIADOR

Raphael
Rocha Lopes

Primeiro bloco:

Representantes de cada uma das quatro entidades organizadoras do evento fará duas

perguntas para os candidatos. Os temas serão da área de interesse de cada organização.

(OAB), em Jaraguá do Sul esta
ria relacionado à questão social
e ao uso do dinheiro público.

A presidente do CPL espe
ra que, através do debate, seja
possível conhecer melhor os

planos de governo dos candida
tos e repassar esse conhecimen
to para a sociedade.

Além dessa iniciativa, os

candidatos também foram
convidados pela diretoria da

Associação Empresarial de Iara
guá do Sul (Acijs) a participarem
das plenárias da entidade em

setembro. Será um concorrente

por plenária. As datas serão di

vulgadas na segunda-feira.

• O quê: Debqte entre os

candidatos à Prefeitura
de Jaraguá do Sul

• Quando: hoje,
às 19 horas

• Onde: auditório Centro
de Profissionais Liberais

(CPL), na Rua Donaldo

Gehring, 175 - Centro
• Ingresso: O acesso é

liberado para as pessoas
interessadas em acompanhar
o debate. O espaço tem

capacidade para atender
200 pessoas sentadas.

Têrceiro bloco:
Na última parte do debate, o público
presente poderá fazer os questionamentos.
As perguntas deverão ser dirigidas a todos os

candidatos. Elas não poderão ser direcionadas.
Quem fará o sorteio das questões será o

mediador. Em média, os candidatos terão
três minutos para responder as questões.
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Inovação

Empreendedores são premiados
Projetos da região,
oito deles de [araguá,
foram selecionados

pelo Programa
Sinapse da Inovação

JARAGUÁ DO SUL

Elisângela Pezzutti

Um carr�g�dor de Aba�erias
para vanas potências e

alto desempenho que pode ser

operado via mensagens de ce

lular, e com múltiplas aplica
ções' entre elas na automação
industrial em geral. Este é um
dos cinco projetos incubados
no IaraguaIec - Centro de Ino

vação e Pesquisas Tecnológi
cas' selecionados pelo progra
ma Sinapse da Inovação.

O equipamento foi desen
volvido por Eudemario Souza

de Santana, pós-doutorado em

engenharia elétrica. "Ingressei
no JaraguaTec em agosto do
ano passado e já tenho empre-

sa constituída, a E2S2", conta
o baiano, que veio morar em

Santa Catarina há dois anos

e meio. O prêmio em dinhei

rOI no valor de R$ 50 mil, será
usado na construção de um

protótipo e de uma unidade

cabeça-de-série (equipamen
to definitivo que será produ
zido). A entrega das ordens de

pagamento para cada um dos
selecionados acontece hoje, às
16h, no Teatro Governador Pe
dro Ivo, em Florianópolis.

Na região são 13 empre
endedores premiados, sendo
oito de Iaraguá do Sul. Três de

les, como o desenvolvido por
Jackeline Elisandra Rode, da
Nanica Chick, não pertencem'
à incubadora, mas apresen
tam soluções inovadoras. ('A
Nanica Chick inova ao utilizar
a fibra da bananeira, produto
encontrado em abundância na

região, transformando-a em

insumos prontos para serem

utilizados na fabricação de cal

çados e acessórios", destacou o

professor Victor Danich, dire
tor executivo do JaraguaTec.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CR&lSCl OU6269/0

www.gumz.com.br

(47}337M741
gl,.lmz@gumz.com�br

.

Desde 1978.

EDUARDO MONTECINO

ENGENHARIA Eudemario Santanamostra projeto desenvolvido por ele

Incentivo

Ideias que se tomam realidade
O JaraguaTec existe oficial

mente desde 2004 e, neste pe
ríodo, 16 empresas já se gra
duaram, ou seja, deixaram a

incubadora e se instalaram no

mercado. Danich explica que as

empresas ficam de dois a quatro
anos incubadas, prazo para sua

consolidação. Além da parceria
com o meio acadêmico, já que
a incubadora está instalada na

Católica de Santa Catarina, os

empreendedores que partici
pam da incubadora têm custos

reduzidos. O investimento limi
ta-se ao pagamento da energia
elétrica e de Internet, que são

compartilhadas, e uma taxa

simbólica de ocupação do es

paço, o que resulta em um valor
mensal de cerca de R$ 200. "São
projetos apoiados com recur

sos públicos. Nunca se investiu
tanto em pesquisa e desenvol-

vimento de tecnologia quanto
nos últimos seis ou sete anos e

prova disso é a existência das

incubadoras", afirmou o diretor.
Além do espaço cedido, o

JaraguaTec facilita o acesso dos

empreendedores aos editais de

pesquisas científicas e tecnoló

gicas, onde é possível competir
por recursos de governos ou en
tidades para que ideias inovado
ras sejam colocadas em prática.

Mudanças no atendimento do Pronto Socorro são adiadas
As mudanças que seriam im

plantadas no sistema de atendi
mento do Pronto Socorro (PS) do

Hospital São José a partir do dia
10 deste mês foram adiadas e a

previsão é de que sejam coloca
das em prática a partir da sema
na que vem. "O atraso se deu em

função de alguns equipamentos
que precisam ser adaptados", in
formou o diretor administrativo,
Maurício SoutoMaior.

O novo protocolo de aten

dimento' chamado de "Acolhi
mento e Classificação de Risco"

vai priorizar a assistência das

pessoas com maior nível de

gravidade. "Para isso, ao che

gar à unidade, o paciente pas
sará por uma espécie de pré
consulta com enfermeira para
avaliação de seu estado. Serão
avaliados fatores como nível
da pressão arterial e glicemia,
identificando os pacientes que
devem ser atendidos com prio
ridade. "Porém, o diagnóstico
final será dado pelo médico,
após consulta com ele", ex

plicou o gastroenterologista e

integrante do Comitê de Exce

lência em Gestão do hospital,
Haroldo Luiz da Luz.

Os riscos serão classificados

por cores e o atendimento mé
dico será realizado segundo esta
classificação. A cor vermelha,
por exemplo, indica casos de

emergência, em que o pacien
te corre risco de morte. Nestes

casos, a pessoa deverá ser aten

dida imediatamente. As novas

normas valerão para todos que
procurarem o PS e não apenas
para os usuários do SUS. "Esta-

mos implantando um software

que vai indicar os medicamen-:
tos utilizados, o tempo das con

sultas, etc. Isso vai facilitar a ges
tão demedicamentos e também
saberemos quais são as especia
lidades médicas mais procura
das", explicou Haroldo da Luz.

Atualmente, o PS atende
uma média de 250 a 300 pes
soas diariamente, totalizando
em torno de 7.500 pacientes ao

mês. O atendimento é realizado

por uma equipe formada por
cerca de 80 profissionais.

o atraso se

deu em função
de alguns

equipamentos
que precisam ser

adaptados.

IVIaw.lrícb.) Souto

lVlaior, diretor
do hospital
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História do

José AuguSlí6'
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com!br

Jogos da XXX olbnpíadas
Londres
Dlfei�ou-se. o j�ito "caualheiro" dos ingl�ses �efez presente e os

Lsornsos se abriram em flor. os Jogos Olimpicos de 2012 passarão
para a história, não apenas como osJogos da tecnologia de ponta
e dos recordes, mas, sobretudo, pela gratidão dos britânicos às

gerações que construíram a Grã-Bretanha do SéculoXXI.

A abertura
Os ingleses realizaram um espetáculo contemporâneo. O show,
dirigido pelo cineasta Danny Boyle, foi inspirado na peça "A

Tempestade", de Shakespeare. O roteiro apresentou desde o início

ruralista até a Revolução Industrial no Século XVIII. Foi prestada
uma homenagem a todos os britânicos que morreram em guerras
ao longo dos séculos. A Rainha Elisabeth II e James Bond (007)
"saltaram de paraquedas" e aterrissaram no centro do Olympic
Stadium. Símbolos do cinema, da TV; da literatura inglesa como
James Bond, Mr. Bean, Harry Potter eWillian Shakespeare foram
homenageados. A PiraOlímpica foi acesa por um grupo de jovens
atletas britânicos mostrando a confiança no futuro. No fim, Paul
McCartney encerrou a festa com a balada "Hey Iude",

Vitórias, derrotas e adiamentos
Até o dia 12 de agosto estarão desfilando nas quadras, campos,
ginásios, piscinas e no Olympic Stadium, o suprassumo dos atletas
em atividade na terra. A superação sempre é amarca registrada
dos atletas olímpicos. Muitos sonhos se realizarão, alguns serão
adiados, outros destruídos. Haverá surpresas, atletas desconhecidos
vencerão favoritos; campeões em potencial serão derrotados para o

único adversário que poderia vencê-los: ele mesmo.

o Astro e as "Estrelas
Em diferentes modalidades esportivas os principais atletas
do planeta estão empenhados em conquistar o galardão
olímpico. As "as estrelas" destacadas pelos especialistas
irão confirmar o seu favoritismo? Roger Federer (tênis),
Chris Hoy .(ciclismo), Rayan Lochte (natação), César Cielo
(natação), SarahMenezes (judô), MissyFranklin (natação),
John Orozco (ginástica),AshtonEaton (decatlo - atletismo).

Rudisha

(camisa
vermelha),
do Quênia,
é Campeão
mundial e
recordista
dos 800m

·1j�nH .. nd";
rasos

Favoritos inquestionáveis
o basquete dos Estados Unidos (masculino e feminino);
o futebolmasculino do Brasil; o queniano David Rudisha
na prova de 800m rasos no atletismo. " I,'

•• •

o
Grupo Lunelli

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
I

Lun!'der � Lunelli �i.' j
I

O homem
mais veloz
do mundo

Hoje começa o atletismo

"

no Olympic Stadium. Todas
as atenções estão voltadas
para o homemmais rápido
do mundo: o "astro" Usain
Bolt. Alinharão a seu lado os

também jamaicanos, Yohan
Blake e Asafa Powell; os
americanos, Tyson Gay e Iustin
Gatlin, mais três atletas que se

classificarão nas semifinais,
todos correndo entre 9.58 e

9.70 segundos. Quando o tiro
de partida ecoar no ar, os oito

competidores da prova mais
mítica do atletismo começam
a correr 0,17 milissegundos
depois do estampido. Tempo
suficiente para o córtex
cerebral processar a largada e

dar partida ao formidável feixe
de músculos que impulsiona
cada umdos oito finalistas

para frente. Há expectativa
que surja um novo recorde
mundial. Nesta prova,
realizada em menos de dez

segundos o atleta despende
um esforço comparável ao de
uma pessoa saudável ao longo
de uma semana de trabalho

duro, numa pedreira.

o grande duelo
Londres será palco domaior
duelo nahistória damaratona

olímpicamasculina: os etíopes:
AyeleAbshero,Dino Ser e Getu
Feleke travarão uma batalha sem

precedentes com os quenianos:
Wilson Kipsang, Daegu e Kirui.

Todos com tempos inferiores a
02h. 5mininutos.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Usain Bolt, da Jamaica, é o atleta mais veloz do mundo

Brasil olímpico
Depositamos nossas esperanças nos velejadores
Robert e Bruno Prada, na classe Star; no futebol
masculino; no futebol feminino, no nadador César
Cielo; no boxeador Everton dos Santos; na judoca
Sarah Menezes. Também em Juliana e Larissa do vôlei
de praia; na saltadora FabianaMurer; no voleibol
de praia de Emanuel e Alison; emAnaMarcela na

maratona aquática; em Flávia Falavigna do tae-kwon
do; naMaurri Maggi do salto em distância e nas

equipes de voleibol (masculino e feminino).

Recordista x Campeão
Um recordemundial é um feito quase assustador. É
admirável alguém que faça algo mais rápido e melhor
do que os milhões de pessoas que tentaram a mesma

coisa. Sobretudo, é um feito que se pode quantificar.
Ninguém pode afirmar com segurança que o livro,
Mil e Uma Noites é amaior obra literária do mundo.
Mas você sempre pode dizer quando um campeão é

campeão. Numa Olimpíada mais importante do que
o recorde é vencer. Os recordes estão aí para serem

batidos. Amedalha de ouro é eterna!

Quem é mais veloz' _

Brancos ou negTos
O mito de que biologicamente os negros são mais aptos
que os brancos nas provas de velocidade é desmentido

pela ciência. O negro tem contra si a condição
socioeconômica e a forma de ascender socialmente
é se destacando nos esportes mais populares. Os
vencedores nas provas de velocidade e resistência

do atletismo são em suamaioria negros. Nas provas
de velocidade e resistência da natação são brancos.

Todos estes eventos são de velocidade e resistência.

Negros e brancos são iguais em todos os sentidos. Não
é a cor dapele que determina quem é mais veloz ou
mais resistente, e sim a quantidade de fibras brancas e

vermelhas que estão presentesno serhumano.
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Vinte obras da Exposição "Fabulosos" estão à mostra na Biblioteca Padre Elemar Scheíd, na Católica SC

té O dia 18 de agosto, fãs de alguns dos

principais astros do rock nacional e in
ternacional podem matar um pouco da
saudade de ídolos como Raul Seixas, Iimi
Hendrix, Elvis Presley, Ianís Joplin e John
ennon, entre outros nomes que estão

sendo lembrados na exposição "Fabulosos" apresen
tada na Biblioteca Padre Elemar Scheid, na Católica de
Santa Catarina, em Jaraguá do Sul.

Organizada pelas artistas Cerna Raizer e Pakawon

Martin, conhecida como Pui, ambas de Blumenau, a

exposição apresenta 20 pinturas a óleo retratando no

mes de expressão, reconhecidos pelo público como

fabulosos por sua arte, ao lado de imagens de pessoas
comuns. Cerna retratou dez imagens de fotos de seus

astros de rock favoritos damaneira que omundo os re

conhece, enquanto a artista tailandesa Pakawon criou

dez retratos de pessoas comuns que ela acha especiais
e fabulosas da forma como elas são.

"Ao trabalhar esta proposta estava tomada pela

emoção de ter vivido a época do rock'n roll. Mesmo

que pormeio do pincel e da tinta óleo, vislumbro o so-.
nho de protagonistas do mundo do rock. Usei várias
cores que representam o brilho dos grandes ídolos,
buscando ser fiel ao semblante e ao estilo inconfundí
vel de cada um", comenta Cerna.

A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 22h30, e aos sábados das 8 às l3h. A biblioteca
estálocalizada a Rua dos Imigrantes, 500, Vila Rau. In

formações pelo telefone 3275-8269.

Oportunidade é ter vórias opções em um só lugar. É fazer contatos, trocar experiências e ter acesso à cultura e ao lazer. A Feira de Oportunidades
Viacredi traz isso e muito mais. Participe, traga a sua família e descubro como a integração das pessoas pode se tornar uma parceria de sucesso.

=fiiZ BANCO REGIONAL DE

'25 , I I �.' DESENVOLVIMENTO DO

r=: I '" EXTREMO su L

�
fIJ
___a CONSULTORES OE SEGUROS E RISCO

REPRODUÇÃO

Feira de
OPORTUNIDADES

VlACREDI

04e05/08
CENTRO DE EVENTOS

RUAWAlTERMARQUARDT, 910,
BARRADO RIO MOlHA -JARAGUÁ DO SUL

WWW.VlACREDI.COOP.8R

c
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>
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Previsão do ,Tem.po
Fonte: Epagri e Tempo Agora

...
10° 23°

Canoinhas

...
10° 23°

Joaçaba
...
11° 23°

Tempobom
semantém
Tempo firme com sol e

poucas nuvens em se.

Temperatura em elevação.
Tendência entre os dia 5 a
15: nesse período há uma
tendência de diminuir a

condição de chuva em se,
com diasmais secos e com
sol entre nuvens em todas

asregjões.Temperatura
mais baixa nas madrugadas
e ao amanhecer, e em
elevação durante o dia. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

l .'
Instável Parcialmente

Nublado
Ensolarado

--
Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 8km/h
• 12h Vento não favorável Leste 5km/h
• 15h Vento não favorável Leste 10km/h

,• 18h Vento não favorável Leste 12km/h
de possibilidade

de chuva,

Nenhum vento
favorável

20%

Ulll r

Gerente novo
A empresa tem um gerente novo e na primeira reunião ele diz:
- Que ficar de moleza, zazando pela firma será demitido. '

Em um certo dia o gerente viu um indivíduo parado e disse:
- Quantos você ganha por mês?
O cara namaior calma responde:
- 500 reais.

O patrão tira 500 reais do bolso e para mostrar que tem poder diz:
- Vai embora e não ponha seus pés nesta firma de novo.

E o sujeito sai sem se queixar. Nisso o palrão pergunta para os funcionários:
- No que ele trabalhava aqui?
E o funcionário responde:
- Ele não trabalhava aqui, só veio trazer uma encomenda.

S doku

'

..

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.

o
.ca
t.>
::s
-

O
cn

Joinville

...
15° 23°

Jaraguá do ul
...
13° 25°

Rio do Sul

. ..
12° 24°

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 4h06: 1,6m • 2h13: 1,2m
• 16hOS: 1,7m • 15h: 1,1m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 2/8 • Sh36: -0,1m • Sh51: 0,5m

Tábua
• 20h11: 0,2m • 1Sh49: 0,6m

MINGUANTE 9/8 das marés ltajaí Imbituba
• Preamar • Preamar

• NOVA 17/8
·1h59: 1,1m • Oh5S: 0,6m
• 14h36: 1,1m . • 14h26: 0,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 24/8
• 1Sh55: 0,5m • 7h41: -0,1m
• 20hOS: 0,5m • 20h56: 0,3m

Palavras Cruza as

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

DOMINGO

MíN: 13°C
MÁX: 24°C

,AMANHÃ
MíN: 12°C
MÁX: 26°C

SÁBADO
MíN: 12°C
MÁX: 26°C

-:
Frio deve
dar uma
trégua nos

próximos dias

HORIZONTAIS
1_ O Cs dos qufmicos I Grande, em inglês
2. Abreviatura do nome de uma famosa bandeira de

cartão de crédito I A capital europeia às margens
do rio Tibre

3. Companhia de Engenharia de Tráfego / As peças
de vestuário usadas nos pés

4. Que tem o sangue empobrecido
6. O meio de ... tudo I Dispositivo usado para corrigir

a visão
6. Objeto interposto, que impede de ver ou que pro

tege
7. Famoso técnico gaúcho de futebol, atualmente no

time do Corinthians
8. Curvar
9. Sigla de um estado que faz divisa com Roraima e

Rondônia! O que segura a âncora à embarcaçâo
10. Limpeza com a vassoura ou com outro utensmo

análogo
11. Cidade histórica paulista próxima a Sorocaba /

A que lugar
12. Tapume de ramos ou varas entretecidos, para

12
vedar terrenos / Que existe verdadeiramente

13. A grande constelação da qual fazem parte as
13

Três Marias I A escritora gaúcha luft.

VERTICAIS
1. Fruto cujas sementes servem de base à fabrica

ção do chocolate / Notícia
2. Correção de um erro / Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural

3. O número de vícios capitais / Notas do Tesouro

Nacional/Uma pedra preciosa facilmente imitá

vel
4. A metade de XVIII / Causar / Os extremos do ...

extremo

6. (Med.) Presença de fungos no sangue
6. Restaurador
7. (Gír.) Homossexual do sexo masculino / Depósito

de cereais
8. Instituto do Meio Ambiente / �mbelezar, decorar I

Dia, em inglês
9. Saturado de anidrido carbônico / Humor viscoso

dos olhos.

2 3 5 84 7 9

2

II
...

II ,

II
II

81
II
II II II

II
II

II
II
II
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4

5

I3

7

9

10
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contato@poracaso.com @poracaso

Eleições 2812
�, que você quer'wermudar em
Jaraguá CQm os novosmandatost
Eu quero ver mais honestidade na realização
de obras públicas, mais comprometimento
na hora de tomar decisões que realmente

I favoreçam a população e qUe não
continuem §em�re qeixando para del?Ois o
que realmente precisa ser feito.

.

ViníciusMonteiro
Viâolin, estudante -

ELTON MELCHIORETTO

Em família: Sabrina, Vivian e Cida Gasda na

noite de terça-feira, na inauguração da rilial
da Academia Impacto em Jaraguá do Sul
.................................................................................................................................

Lástima
É triste lembrar, mas queríamos que constasse nosso pesar
aos proprietários da Colar Brinquedos pelo lamentável
acontecimento damadrugada de segunda-feira. Loja que sem
dúvidas está associada a boas memórias paramuitos de nós,

I. tem agora o amargor daquelas cinzas contrastando com o

sentimento no peito. Seguem nossas estimas aos proprietários,
que a recuperação venha antes do esperado.

ERlC DE LIMA

Rigor Gneipel acompanhado das lindas Renata J
Machado (E) e Laís Alessandr� de Marco na j
balada com Lhux Spyzer, no club The Way
....................................................................................................................................

• 22h - Música aoVivo /Apresentação dõ duo Camaleão Robô
Local: SacramentumPub I 8832 1524

.

,

' .

GONTAT9SeOlJ:FRASOPÇÕES:Aníba�canBar; 3371 1160 1Confra?adoChuRaSCQ ,3275 14491 EspaçoOca • 337.0916t1l/ TheUllingaf!S1:auran�- 3376�22/19n�(mPub - �0550065/
CachaçariaAguaDoce-33718942/Ucoleria-3054085S/MadaIenaChoppeCozinha-3b553059/MovingUp-99666691/MrBeef�96082166/PaiuáMusk-30550b64/

RoomMlISic&Arts-96541373/Sacramen�mPub-88321524/TheWayaub-84330083/UpperAoor-96444767/VillaaestauranteeChoperia-32751277
! I "/ ,1, J

I
I I� �
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I
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o sorriso cativante de Erica

Marques na pista da Sociedade j
Diana, em Guaramirim,

:

no evento promovido com

Mr. Catra, na última terça "

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

tt
As soon as you're

born, you start dying.
Cake

"
DIEGO JARSCHEL

Lucy Takano com Leonardo

Chiquitto no happy hour do
Madalena Chopp & Cozinha

"

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

Duas que chamam a atenção na agenda:
Pearl Iam cover na Lico, por conta da
banda No Code, de São Paulo; e Mash Up
Project comDI Conrado, no club TheWay.
É certo, ambas casas vão lotar. Façam suas

reservas, os números para contato são

9908 6555 e 8433 0083 respectivamente.

Vai rolar boliche!
A data enfim chegou. É hoje o grande dia de
inauguração do PlayBowlling em Iaraguãl Combinem
com a galera a visita. A partir das 18h o local estará de
portas abertas esperando a todos com oito pistas de
boliche, uma choperia commezanino e telões, mesas
de tacobol, air hockey e sinuca, máquinas de fliperama
e também um cantinho para as crianças, com piscina
de bolinhas e cama elástica. A estrutura ficou shaw!

Para quem ainda não viu, o Play Bowlling fica ali na
WalterMarquardt, praticamente defronte o Maloka

Lanches. Números para contato: (47) 33719902 e 8428

7818. O horário de funcionamento é de terça à sexta a

partir das 18h, e sábados e domingos a partir das 15h30.

,

Ultima chance
Na dureza do final de mês? Paramoçada do orçamento
baixo a gente dá canja hoje no blog: tem sorteio de

ingressos para balada comMashUp naTheWay, balde de
cerveja no Sacramentum e também um jantar dos bons
noMadalena e Galletos! Para concorrer basta acessar o

PorAcaso.com deixando um comentário no posto

Ingressos.Dream Valley
Marcada para a primeira hora deste dia 1 de

agosto; não havia outra certeza para a abertura

da bilheteria do festivalDreamValley senão que
o site IngressoNacional.com.br não daria conta
do tráfego. E para tanto foi preciso apenas o apelo
da proposta, pois o alvoroço rolou sem haver um

único nome confirmado no line-up do festival que
irá rolar no Beta Carrero dias 16 e 17 novembro.

Até o fechamento desta edição o site ainda estava

fora do ar, mas tendo acesso à tabela de preços, a
.

gente divulga os dados paramatar a curiosidade:

Passaporte
Pista (la lote) R$ 275 (masc) e R$ 165 (fem)
PistaVIP (l a Lote) R$ 395 (masc) e R$ 235 (fem)
Camarote (1vlote) R$ 485 (masc) e R$ 305 (fem)

Convite individual

Pista (10 lote) R$155 (masc) e R$ 95 (fem)
PistaVIP (lo lote) R$ 225 (masc) e R$135 (fem)
Camarote (lo lote) R$ 275 (masc) e R$ 175 (fem)

Hoje a noite
• 22h - Quinta Sertaneja t Shaw comNadinha Santoro /
DI FelipeAdriano

.

Local: LOl),dQnMI 30.55 0065

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1121 QUINTA-FEIRA,2 DE AGOSTO DE 2012

3370-3242

Epic!
r)advogado Eduardo' Foga
Vça e o empresário Nando
Raboch (leia-se Kantan), vão

aprontar das boas em Iara
guá. A dupla de descolados da
urbe sorriso vai movimentar

em grande estilo, dia 15 de se

tembro, uma mega festa para
inauguração da Epic, no an

tigo Complexo F12. Será uma

glamorosa casa de euentos com
direito a quadra de squash e es

tacionamento coberto para no

venta carros. Volto ao assunto.

f
KAY�ÓS
H O T E l

Arco-Íris
Sabe aquele linguarudo mor,

que adora sentar para falar
mal de todo mundo? Pois é,
dizem que baixou a bola! As
comadres comentam que
ele curte a onda "colorida' e

..

quando toma umas doses a

mais cai na baixaria e o clima

fica mais quente que a pimenta
do Quintal de Casa.

ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolho perfeito

www.ocorreiodopovo.com.br
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Coral Marisol
No próximo dia 11, vai rolar na
área de festa da Comunidade

Nossa SenhoraAparecida, no
bairro Ilha da Figueira, uma
concorrida feijoada em prol do
Coral daMarisol.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é

Wanderley Spézia , que

sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades

de nossa sociedade.
Valeu mesmo.

D.e letra
Embora jovem, mas sempre
diplomático e pós-graduado
em experiência de vida, o

arquiteto Clayson "Cabeça"
Stein, que nem uge nem muge,

terça - feira, quando perguntado
por um cacique a arriscar

palpite sobre o quadro político
à mostra, atualmente no Bairro

Brasília, respondeu: "Estamos
bem". Amorteceu no peito e

tocou para o lado.

/
Moa Gonçalves

MAURICIO HERMANN/DNULGAÇÃO

\

PRESENÇA Jessica Vicent, Rene Filippe, Marcos Chiodini, Dayane Brandelize
e Jaqueline Sclunitz conferindo as delícias.do�tan Sushi Lotmge

MAURICIO HERMANN /DIVuLGAÇÃO

Fofocódromo
Pasmei! Fiquei sabendo que
uma figura conhecida na cidade
tira folga no trabalho todos os
dias e vai ler jornal na cabeceira
da escada rolante, no Shopping
Breithaupt. Por que será, hein?

Pamplona
Fiquei impressionado com os

números. A empreendimentos
Pamplona, construtora do

arquiteto Otaviano Pamplona,
entre o que já entregou e vai

entregar ainda este ano, soma

mais de 186 apartamentos
e 75 salas comerciais. Isso

significa 186 famílias e mais

de 560 pessoas com novo teto.

Impressionante.

BALADA Bruna de Miranda, HeUen Fabiane

e Aline Micheluzzi nos corredores da

Upper Floor, em Guaramirim

Estofado Gomo (2,04mts)
Retrátil e reclinável cf molas

10J(
11$189
IIS1 6 ,90011

• 99
à ,," t

..00
IS CI

moagoncalves@netuno.com.br

FLORADA
Floricultura

3 5-

Jardins e interiores

Arra_njos I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas

Carmela
A nossa queridaAndrea
Nicolodi, uma das antenadas

damoda em Iaraguá, está
repaginando a vitrine da loja,
com a nova coleção Dudalina
Primavera-Verão 2013.

Elas estão adorando.

Cesar &
Fabíola
Não ousem esquecê-los:
os irmãos e figuras do bem
César e Fabiola Rocha são os

aniversariantesmais festejados
de hoje. Liguem! Eles vão adorar
saber que foram lembrados.

Parabéns! Omeu desejo é que
vocês sejam eternamente felizes.

CVV
No próximo dia 18 de agosto,
o Centro deValorização da

. Vida, estará promovendo no
auditório da entidade, um

importante curso de Seleção
e Capitação de voluntários.

Informações nos fones 3275-
1144 10800644-2108.

Pensando bem
Quem presta atenção demais
naquilo que perdeu corre o

risco de não ver o que está

ganhando hoje!

Humor
Molequementiroso
- Manhê, os moleques na
escola estão me achando o

maiormentiroso
- Larga de bobagem moleque,
você nem está na escola ainda! ! 1 '

MAURICIO HERMANN /DNULGAÇÃO

COQUETEL Cintia Vieira e

Maita Gonçalves no coquetel
de entrega De Macedo

Residencial, em Itajai

Não pode bobear
Da forma que o Brasil está caindo no quadro
de medalhas nas Olimpíadas, logo, logo, será.
ultrapassado até pelo Rubinho Barrichello.

NIVER A bela Juliana

Hornburg, celebra
hoje 17 aninhos

DNULGAÇÁO

Onde eomer bem

em Jaraguá
No hotel Kayros. Além
do lugar aconchegante
e bonito tem o melhor
executivo da região.

Deus não poderia
estar em todos os

lugares, por isso Ele

criou as mães.

Provérbio
Judéu

Herdeiros
Muitos dos candidatos aos

cargos de vereador em Iaraguã
do Sul contam com auxílio

de seus filhos para atualizar

informações em suas em

páginas no Facebook.

• O grupo Pão com
Bolinho, liderado por
"Márcio Meier, está na,
maior empolgação com
mais uma participação .'

' ..

da Stammtisch, que
acontece dia 1 setembro,
no Parque deEventos.

• Ana Paula da Dioz,
depois de comemorar
o novo endereço, estq
celebrando com as suas
elientes o festival de
promoção. As prateleiras
e cabides estão recheados
de novidade e os

descontos vão até 50%.

• IaniceFabres já
prepara os quitutes para

,

comemorar no próximo
domingo, dia 5, a idade
nova.

• Dia 22 de setembro
rola no Beira Rio Clube
de Campo, a 13a Feijoada
doMoa.

• Omeu abraço de'
hoje cheio de energias
positivas vai para o boa

gente e famosoJoão,
da London Pub. Aquele
abraço.

• No próximo dia 18 de

agosto, na London Pub, ti
panir dás 11 h, rola uma
concorrida feijo,�da da
Ajapra.

• Valorize seus pais.

I • Com essa, fui
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Luiz Carlos Amorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspot.com

Crônica

Mais educação,mais leitura
. 'l rerificando os resultados de estudo feito
V pela Fundação Instituto Nacional de Pes

quisas Econômicas de São Paulo, encomen
dado pela Câmara Brasileira do Livro, fiquei
até um pouco feliz: o brasileiro comproumais
livros nos anos mais recentes.Foram quase
470 milhões de unidades vendidas, só em
2011. Esse número configura um aumento de

7,2% em relação ao ano anterior.
Segundo o estudo, houve aumento de vendas
nas livrarias, coisa que vinha diminuindo
nos últimos anos, pois não é mais só nesse

lugar específico que encontramos livros para
compra. Atualmente é comum encontrarmos

livros em bancas de jornais e revistas e em

supermercados, além de existir a opção de
compra pela internet, onde existem várias
livrarias virtuais, com a comodidade de rece
bermos o produto em casa.

Mas a notíciamais alvissareira do tal estudo
é que os jovens e as crianças são os maiores
consumidores de livros, atualmente. Isso
significa que os leitores em formação estão
lendo mais. O que podemelhorar o número
de brasileiros que lê, no futuro, pois eles po
derão passar esse gosto pelos livros, esse bom
hábito da leitura para seus filhos.
É bem verdade que o fato de levarem clássi-

Novelas

cos <la literatura infanto-juvenil para as telas
dos cinemas tem colaborado muito para
que os espectadores se interessem em ler a
obra que originou o filme. Esse incentivo à
leitura é sempre bem-vindo.
A novidade é que os livros eletrônicos - e

books - foram incluídos na pesquisa, desta
vez. Nessamodalidade, foram lançados
cinquenta e oitomil títulos em 2011. E esse

número deve aumentar neste ano. Não foi

computado o número de livros eletrônicos

Mas a notíciamais alvissareira
do tal estudo é que os jovens
e as crianças são osmaiores

consumidores de livros, atualmente.

vendidos, mas o panorama da leitura vai se
modificando, lentamente. A revolução tecno
lógica vai sendo incorporada ao livro.
Infelizmente, a educação brasileira está cada
vezmais deficiente e isso influi, é claro, no ín
dice de leitura dos brasileiros: àpenas 35% das

pessoas com ensino médio completo podem
ser consideradas plenamente alfabetizadas e

38% dos brasileiros com formação superior

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - 18R

Rodrigo se revolta com Beatriz. Virgílio avisa a Melissa que foi

expulso da casa de Rodrigo. Beatriz descobre sobre a divulgação do
conteúdo de suas sessões com Rodrigo na internet. Rodrigo diz a

Elisa que vai abandonar sua terapia. Miriam tenta tranquilizar Beatriz.
Gracinha provoca Tobias ao falar que Jacira vai dar aulas de lundu
na birosca de Carmem e Zé. Angélica se exercita por conta própria.
Miriam consola Priscila. Clara vê Zenóbio ao lado de M:elissa. Gabi e
Cris convivem como irmãs no novo quarto. Regina vai conversar com
Melissa. Beatriz decide falar com Rodrigo.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19R
Cida e Rodinei provocam Sônia. Sônia desconfia de que Sar

mento esteja armando alguma coisa. Cida destrata Isadora. Otto

pensa em abrir um escritório de advocacia. Chayene se aproveita
das câmeras do reality shaw para beijar Fabian. Niltinho aconselha
Rodinei a seguir carreira sem a Borralho Crew. Otto convida Penha

para jantar. Samuel descobre que Liara está com as fotos antigas
de Lygia. Tom avisa que as Empreguetes irão participar do reality
shaw de Chayene. Ivone fica lisonjeada com os elogios que rece

be de Otto. Sandra conta ·para Ruço que vai piratear os OVO das

Ernprsquetes. Elano afirma que seu envolvimento com Cida acabou.
Samuel encontra a foto de seu pai e pede ajuda para Alana. Rosário
avisa que está pensando em aceitar o convite para sair com seu ad
mirador secreto. Socorro e Chayene confabulam sobre como estra

gar o shaw das Empreguetes. Samuel pede para acompanhar Alana
ao shaw das Empreguetes em Pernambuco. Epifânia ouve Chayene
confessar que não está grávida.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R

Jorginho procura Lucinda. Carminha manda Nina ao mercado.

Jorginho pressiona Nina para saber a verdade sobre o passado, mas
ela não cede. Leandro marca um encontro com Beverly. Carminha
aproveita a ausência de Tufão e foge da mansão. Alexia propõe a

Cadinho que ele crie uma escala para ficar com as três mulheres.
Max leva Nina à força para seu barco. Todos na mansão estranham
a demora de Nina. Adauto se oferece para fazer o almoço. Nina diz a

Max que Carminha lhe prometeu muito dinheiro e promete que dará
a ele toda a quantia.

GABRIELA - GLOBO - 23R
Doroteia orienta Neia a ficar calada e inventar que os machucados

do seu rosto foram consequência de uma queda. Gerusa pede a Malvi
na que marque um 'encontro' com Mundinho para que ela o agradeça por
ter comprado sua prenda na quermesse. Oorotéia impede o padre de re

alizar o casamento de Nacib e Gabriela. Manoel das Onças conta para
Anabela que Mundinho arrematou toda a sua safra de cacau. O padre
avisa a Nacib que as mulheres de Ilhéus não aceitam seu casamento

na igreja. Tonico promete ajudar Nacib. Oorotéia conta para Jesuíno que
Sinhazinha é amante de Osmundo. Jesuíno se dirige para a casa de
Osmundo na intenção de surpreender a esposa com o dentista.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das .emissoras.

Clique

têm nível suficiente em leitura e escrita. Este,
infelizmente, é o resultado do Indicador do
Alfabetismo Funcional2011-2012. Segundo
ele, apenas 26% da população brasileira pode
ser considerada plenamente alfabetizada.
Tomando conhecimento desses núme-

ros, não pude deixar de me lembrar deles
quando vi, nesta semana, numa grande
revista semanal, sete páginas de publicidade
do governo, falando da qualidade da escola
pública no Brasil. "Toda escola pública pode
ser uma boa escola". O certo não deveria ser
"Toda escola pública DEVE uma boa escola"?
"Toda escola pública pode ter uma bibliote
ca". E eu corrijo de novo: toda escola pública
DEVE ter uma biblioteca. Com livros, com
bibliotecários, com um lugar apropriado. E
assim por diante, a publicidade afirma que
as escolas "podem" ter equipamentos digi
tais, transporte escolar, quadras esportivas,
educação de tempo integral. E eu insisto: as
escolas públicas DEVEM ter tudo isso. Es

pero que venham a ter, para que se resgate a
educação de qualidade neste país e para que
tenhamos, assim, jovens realmente alfabe
tizados, que saibam ler e escrever, para que
possam gostar de ler. Perdoem a redundân

cia' que eu prefiro chamar de ênfase.

MARCELE GOUCHE

FESTADO JUBD..EU A celebração dos 100 anos da Paróquia São
Sebastião de Jaraguá do Sul foi festejada terça-feira com uma

alvorada festiva, salva de fogos e as badaladas do sino. Depois,
foi realizada uma missa da Ação de Graças e oferecido um café da

manhã para os fiéis (foto). As festividades seguem até dia 5.

Aniversariantes
2/8 Eduardo da Silva Laura M. ('vila

Erineu A Lazzarotto Lucinéia da Silva

Afonso B. Filho Gabriel Marcarini Marcos Welke

Afonso Blank Gabriel Marcarini Maria Rosemere Pereira de

Aline Cristofolini Gerson Wolf Azevedo

Ana Carolina Voigt Hortência Pescharki Patricia Herrmann

Andressa Foppa lolanda Haufte Pedro Bonein

Angela Maiochi Jackson L. Rossweiller Rafael Da Rocha

Cecilia V. Prestini Janice T. Vercino Sirlei T. A. Junckes

Cesar P. Cruz João Francisco Alves Susana L. Formigari
Cezar pinheiro Cruz Jonathan Luneli Teresa Bertoldi

Cleiton Dalpra José Morais Wilson Mayer
Clóvis Soares Junior Kunibert Hein

Gabriela

Em julho a Som Livre

lançou o CD da nova
novela da:s 23h" Gabriela,
···d&'Rede Globo. ·AtJ.íHha
sonora que embala essa

.

história vem aindamelhor

que a da primeira versão
da novela, porque contém
mais 5 faixas. Tem o som

da clássica "Modinha para
Gabriela", tamosa'ná ;voz', ii •

,,,< de Gal Costa, compQstção
original do grande Dorival
.Caymmi. E outros grandes
nomes que representam a

'''"'música nordestina como
Elba Ramalho eMoraes
Moreira emuitas das faixas
da tfilha:do atn� t"éplalçe .

fizeram parte daversão
protagonizada por Sônia
Braga, como a canção
"Porto" de MPB4, "Coração
Ateu" deMaria Bethânia e

"AlegreMenina" de Djavan.

A EscoUta
Nicholas Sparks

Travis Parker possui
tudo o que um homem

poderia ter: a profissão
que desejava, amigos.
leais, e uma linda casa

beira-mar. Com uma vida
boa, seus relacionamentos
amorosos são apenas
passageiros e para ele,
isso é o suficiente. Até
o dia em que sua nova

vizinha, Gabby, aparêce
na porta, Abrangendo QS
anos agitados do primeiro
amor, casamento e

família, '� Escolha" nos

faz confrontar a questão
mais cruel de todas: Até

. onde você iria manter o

.amor de sua vid;a?,
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Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 27n A 2/8

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg.

- 14h20, 17h30, 20h40
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h, 15h50, 17h40, 19h30
• O Espetacular Homem Aranha - Dub. - 21 h20
• ARCOIRIS 3
• Valente - Dub. - 13h20, 15h20, 17h20, 19h20,
21h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h20, 15h30, 17h40,
19h50

• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50
• GNC2
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

14h30,18h,21h10
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h10, 17h10 19h10
• Na Estrada - Leg. 21 h20
.GNC4
Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

15h,18h20,21h30
.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 21 h
• Valente - Dub. - 14h, 16h10, 18h40
.GNC6
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 21 h40
• Valente (3D) - Dub. - 13h1 0, 15h20, 17h30, 19h40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub.

-15h
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

18h20,21h30
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h15, 15h15, 17h15
• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. -19h15, 22h
.GNC3
• Valente - Dub. - 14h, 16h20, 18h40, 21 h

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub.

-15h .

• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

18h20,21h30
.GNC2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 15h, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h50
• Valente (3D) - Dub. - 13h10, 17h30
.GNC3
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

14h30,18h,21h10

.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub.-

14h,17h20,20h45
.GNC5
A Era do Gelo 4 - Dub. -13h, 15h10, 17h10
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. -19h10

• O Espetacular Homem-Aranha - Leg. - 22h .

• SALA VIP
• Para Roma Com Amor - Leg. - 19h50, 22h 1 °
• Valente - Dub. - 13h20, 15h30, 17h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -

14h,17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

13hOO,16h30,20hOO,23h30H
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D - Dub. -13h40, 16h15, 18h30,
20h50
• CINÉPOLlS 4
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

12hOO, 15h30, 19hOO,22h30
• CINÉPOLlS 5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 18h20,
21h40

• Valente - Dub. - 13h20, 15h45
• CINÉPOLlS 6
• Chernobyl - Dub. - 21 h30
• A Era do Gelo 4 - Dub. -14h10, 16h50, 19h10
• CINÉPOLlS 7
• Valente (3D) - Dub. - 12h30
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Dub. - 20h25
• Olimpíadas de Londres 3D (3D) - 15h - Natação -

somente quinta (2/8)

. �. "

e:

ARecordfará, de 27 de julho a 12 agosto,
a transmissão em 3D da Olimpíada de
Londres em 20 salas digitais de cinemas
da rede Cinépolis em diversas cidades
do Brasil. Essa iniciativa será um marco

e deverá consolidar uma tendência que
se observa atualmente em utilização do
3D para broadcasting ao vivo de eventos

esportivos.Atéagora, apenas 14 emissoras
de TVem todo o mundo assinaram o

pacote 3D disponibilizado pela Olympic
BroadcastingServices (OBS).

Globo abre
inscrições do 'BBB13'

Quem sonha em ter "ex-BBB" como

sobrenome artístico pode começar a fazer
pose.AGlobo abriu as inscrições nacionais
para a 13a edição do Big Brother. A etapa é

uma espécie de 'repescagem', em que po
dem participar os que não foram convo

cados nas seletivas regionais. As inscrições
podem ser feitas pela internet, no site do

programa, ou pela caixa postal 70523 até o
dia31 de outubro.

Kate Middleton é a
mais bem vestida
A famosa lista das pessoas mais bem

vestidas do mundo da revista "Vaní

ty Fair" trouxe Catherine Middleton,
a duquesa de Cambridge, no topo do

ranking. Kate ocupa o posto pelo tercei

ro ano consecutivo. Aparecem ainda na

lista, entre outros, nomes como o de Ies
sicaChastain, Iay-Z, Tom Brady - omari

do de Gisele Bündchen -, Stella MacCar

tney, Alicia Keys e Colin Firth.

Britney gasta R$ 300
mil para ficar bonita

Preocupadacom aaparênciaem seu ca

samento, Britney Spears resolveu não pou
par dinheiro para aparecer deslumbrante

no grande dia.Até agora, a estrela gastou R$
300 mil para ficar perfeita ao lado de Iason
Trawick. Esse dinheiro cobre três banhos
diários com mil garrafas de água mineral
em umabanheira de pétalas de rosas, trata
mento facial com rubis e diamantes, perso
nal trainer e um chefde cozinha exclusivo.

CV) ÁRIES
.

I· Organize suas atividades e terá um excelente dia em

todos os sentidos. Bom período para conclUir tarefas
profissionais e para resolver questões domésticas.
O conselho dos mais experientes poderá ajudar o
romance a entrar nos trilhos. Cor: tons escuros.

� lOURO

U O dia promete ganhos e recompensas. As exigências
do pessoal de casa podem se tomar mais urgentes
hoje. Talvez tenha de tomarmedidas rápidas para
suprir suas necessidades. No amor, uma conversa
aberta pode esclarecer as dúvidas. Cor: preto.

II GÊMEOS
Amigos são uma boa referência para ampliar as suas
possibilidades de crescimento profissional, desde que
aprenda novos métodos. Converse com quem ama e

fale de seus medos. Além de fortalecer a união, pode
receber dicas importantes. Cor: creme.

� CÂNCER
� Este será um dia de sucesso! É o momeaío de unir o

útil ao agradável e obter prazer em tudo o que faz. O
trabalho poderá exigir agilidade em suas ações: conte
com a ajuda de colegas. A harmonia e a confiança
marcam presença na união. Cor: creme.

n LEÃo
UL Bom dia para mudar hábitos e fazer contato com

pessoas diferentes em seu cotidiano. É hora de

expandir seus horizontes e criar oportunidades para
a sua carreira. No amor, acabe com qualquer mal
entendido que possa persistir na relação. Cor: amarelo.

YYh VIRGEM

II...\' Flexibilidade é a palavra de ordem hoje no trabalho.
Saber ceder aos desejos dos outros, de vez em quando,
pode sermuito favorável. No amor e em famma,
procure entender melhor os motivos de quem ama

antes de se dedicar por completo. Cor: vinho.

Fiuk vai morar com
namorada em SP

Quase completando cinco anos jun
tos, Fiuk e aNatália Franscino finalmente

vão dividir o mesmo teto. O cantor já es

tava ensaiando uma mudança há algum
tempo; mas sempre empurrava os planos
para mais tarde. Um dos maiores desafios

para a adaptação do casal seria o cachor
ro de Natália, que é de uma raça que Fiuk
não gosta muito [poodle], mas o ator diz

que agora até dorme com o animalzinho .

.n.. UBRA
- Aproveite as oportunidades para se reunir com

pessoas influentes e discutir projetos. Tome cuidado,
porém, para não se distrair demais com o bate-papo e
acabar atrasando suas tarefas. No amor, não deixe que
desconfiem de sua fidelidade. Cor: branco.

m.
ESCORPIÃO
Sua produtividade está em alta, aproveite para colocar
suas tarefas em dia Você estarámais receptivo(a) e
vai ajudar e receber a ajuda dos colegas no trabalho.
No romance, saia para passear. Se está em só, poderá
conhecer alguém especial. Cor: branco.

.. 7\ SAGITÁRIO
;<.

-

O dia favorece os trabalhos autônomos. Não deixe
de experimentar novosmétodos e compartilhar as
suas ideias com as pessoas próximas. Bom momento

para obter ajuda de gente importante. A dois, um bom

diálogo esclarece mal-entendidos. Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F O dia pede trabalho duro. Mantenha o foco em
suas atividades e não perca tempo com�
improdutivas. Se precisar de ajuda, peça aos colegas
próximos. Com o par, compartilhe seus momenIDs e
vaJorize o diálogo: procure conhecê-Io melhor. Cor: rosa.

� AQUÁRIO
� Um dia de forte atividade social, bom para trabalhar

em equipe e divertir-se com os amigos. Em casa,

espere por alegrias, principalmente com familiares

mais jovens. No campo afetivo, o diálogo é a melhor
.

forma de viver em paz. Cor: tons escuros.

'I PEIXES
7\ No trabalho, será preciso que finalize tarefas

pendentes antes de começar novas. Sua cabeça estará
a mil com projetos e planos: coloque-os no papel, mas
evite comentar sobre eles. No romance, já é hora de
mostrar que confia em seu par. Cor: roxo.
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Quer publicar sua foto'1 SÉ só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ,�

..A princesinha e sapequinha
Roberta Jacobi Longui

completou 7 aninhos ontem!
Felicidades!

...

Patrícia Ale:xsandra
Herrmann completa 21 anos

hoje e recebe os parabéns
e desejo de felicidades da
família e dos amigos

Oficina de
. .-

Improvlsaçao e

criação em dança
o projeto "Contatos de Dança",
iniciativa da professora Thamy Secco,
com recursos do Fundo Municipal
de Cultura de Jaraguá do Sul, tem
continuidade nos meses de agosto
e setembro. Agora, o projeto traz à
cidade o professor e bailarino Ricardo

Marinelli, de Curitiba, para ministrar
oficina de improvisação e criação em

dança, com aulas nos dias 3, 4, la,
11, 17, 18 e 31 de agosto, e dia 1 de

setembro, no Centro Cultural da Scar.
As aulas vão ocorrer nas sextas-feiras
das 18h às 22h e aos sábados das 8h
às 12h. Destinado a artistas da dança
e de teatro com idade a partir de 18

anos, exige-se como pré-requisito que
os participantes tenham, no mínimo
um ano de experiência em dança. As
inscrições sãogratuitas e podem ser

realizadas no site www.lisajaworski.
com.br. Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone 8861-8195 e pelo
e-mail contato@lisajaworski.com.br.

Dentro da Dança
r�aliza audição para
nova turma
o projeto Dentro da Dança - Ano 4

abriu inscrições para as audições de
crianças e adolescentes com idade
entre 5 e 17 anos e matriculados em
escolas públicas de Iaraguá do Sul,
Corupá, Massaranduba, Schroeder e
Guaramirim. Serão disponibilizadas
60 vagas de pré-ballet, 10 ano de ballet
clássico, dança urbana infantil e
juvenil II e dança contemporânea. As
audições acontecem dia 18 de agosto e

as aulas iniciam em setembro. "Todos

respondem a um questionário junto
com a famflia, pois é uma iniciativa

que trabalha a triangulação Projeto-
� .

Escola-Família; já que fazemos um
acompanhamento do rendimento
escolar de cada aluno", diz Lisa
Jaworski, idealizadora do projeto. Não
é necessária experiência e a inscrições
podem ser feitas na secretaria do Centro
Cultural da Scar ou pelo site www.

lisajaworski.com.br. Informações pelos
telefones 3275-2477 ou 8819-3523.

A partir da esquerda, Aureo, Vabnir, Geovane, Ivanilson,
Raurivald, Ivan e Ingomar, do motoclube Alta Rotação, que

aproveitou a confraternização mensal para comemorar também
a passagem do Dia do Motociclista, no dia 27 de julho

A família Siqueira se reuniu e curtiu uma bela
Festa Julina, no dia 14. No mesmo dia, comemorou o

aniversário do tUbo Junior Siqueira. Parabéns!
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ista
Raphael Rocha Lopes,
advogado e professor

Algo que me impressiona
a cada dia que passa é o

milagre do pisca-alerta. Ainda
não entendi sua fórmula, sua

alquimia, mas já percebi que
é alguma coisa extraordiná
ria, de outro mundo, impres
sionante. O pisca-alerta dos
veículos tem um poder sobre
humano, sobrenatural até.

O pisca-alerta, acreditem
caros leitores, torna os auto

móveis invisíveis, faz com que
as pessoas não enxerguem os

veículos onde estão, ou imobi
liza aqueles que querem tomar

algumamedida. É fantástico!
O "ser", aquele nosso velho

conhecido, liga o pisca-alerta e

estaciona o seu automóvel em
cima da faixa de pédestre. O
"ser" liga o pisca-alerta e para
seu carro na zona azul sem co

locar o tíquete obrigatório. O
"ser" liga o pisca-alerta e ocu

'pa a vaga para deficiente físico
ou idoso, mesmo não sendo
um ou outro.

O que pode ser isso, afinal?

omilagre do pisca-alerta
Só pode ser mágica, algo in

compreensível para a minha
tacanha inteligência. Lembra
me a fábula do rei nu, de Hans
Christian Andersen. Nessa

história, um rei muito vaidoso
acabou caindo na lábia de es

pertalhões que lhe venderam
um tecido que ninguém via. E
os súditos nada diziam para o

rei por medo de serem eles os

burros de não enxergarem tão
fabulosas fazendas. Num des
file qualquer, um garoto que
não sabia que o tecido era es

pecial gargalhou e gritou "o rei
está nu".

Deve ser isso, então. Esse
tal pisca-alerta faz com que os

automóveis sumam das vistas
das autoridades. Algo como o

avião daMulher Maravilha. Fi
cam completamente invisíveis
os veículos com este mágico
dispositivo.

Reparem, caros leitores,
quantosautomóveis estão com
o pisca-alerta ligado e estado
nados em lugares impróprios

ou indevidos. E se os senho
res forem perguntar para os

condutores destes bólidos por
que estão ali irregularmente a

resposta provavelmente será:
((É rapidinho. Logo saio", ainda
que esse "rapidinho" ou esse

"logo" sejam termos de relativa
dúvida, podendo durar muito
mais do que quinze. vinte ou

trinta minutos ...
Mas é assim, os "seres"

tendem a se achar superiores
mesmo.

Não lhes importa se estão

errados; sempre têm uma des

culpa, uma justificativa, um

argumento. Por mais pobre ou

infeliz que seja, está lá a res

posta na ponta da língua.
É o que eu costumo chamar

de "relativização da ética". Al

gumas pessoas pensam que
fazer errado, se tiver uma jus
tificativa que atenda só ao seu

único e egoístico interesse, não
é problema. São tão ensimes
mados que os outros, o resto

da sociedade, nada significam.

Alguns filósofos chamam
isso de ((ética da conveniência".
Se é conveniente para mim,
danem-se os outros, pois eu

preciso e ponto.
Penso que se alimentarmos

o monstro do egoísmo, sem

seguir as regras estipuladas, as
normas existentes, não teremos
um futuro promissor. Acabare
mos vivendo encastelados com

nossos egos, embora os caste

los tenham tudo para ser míse
ros casebres de pau a pique.

Por isso para os "seres"
condutores dos veículos com

pisca-alerta mágico, deve ser

aplicada a tolerância zero. Se o

bom senso não prevalece, infe
lizmente, que se multe. Quan
do doer no bolso, o bom senso

voltará.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS

DE ENGENHARIA N°. 19/2012 - PMS
PROCESSO LlCITATORIO N°. 102l2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: contratação de empresa especializada para execução (com forne
cimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de um reservatório de

água com capacidade para 100m3 e suas instalações serem implantadas na

Estação de Tratamento de Água, localizada na Rua Marechal Castelo Branco,
Bracinho, neste Município, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de
quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste Instrumento
convocatório.
Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 20 de agosto de 2012
às 8h45min.
Abertura do Processo: 20 de agosto de 2012 às 09h.
Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site
do Município de Schroeder (www.schroeder.sc.gov.br) ou junto ao setor de

licitações de segunda a sexta - feira das 07h30min às 12h e das 13h30mim às
17h. Fone/fax (Oxx47)3374-1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.
Schroeder, 02 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, cfc o artigo 995 do código de Normas da CGJ/Se, para a devida
ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para pagamento'
no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sustação judicial de
protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS
DO PROTESTO:

Apontamento: 216615/2012 Sacado: ALBERTO POLITI Endereço: GUllHERME CRISTIANOWARHAN
GER 540 - VIlANOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-300 Credor: MANO INDUSTRIAE COMERCIO DE
CONFEC Portador: - Espécie:DMI- N'Titulo: 406/001- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 252,43Data
para pagamento: 02 de agosto de 2012ValorR$23,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 209, 17 - Ju
ros: R$ 0,69 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 216707/2012 Sacado: ARILDO PAVARIN Endereço: RUA ERMINIO NICOLINI 80 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89267-}40 Credor: D AGOSTIN PNEUS COMANDITA EPP Portador: - Espécie: DMI -

N° Titulo: OS22251 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 289,28 Data para pagamento: 02 de agosto de
2012ValorR$24,41Descrição dos valores: Valor do título: R$ 208,33 - Juros: R$1,31 Emolumentos: R$1l,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 42,34

Apontamento: 216502/2012 Sacado: CONFECCAO SR IlDAME Endereço: R DOMINGOS SANSON 150
- Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor: TECIDOS CASSIANAHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: oo0054649C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 425,35 Data pata pagamento: 02 de agosto
de 2012Valor R$24,08 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 370,80 - Juros: R$ 0,98 Emolumentos: R$
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Sem comemoração
O aniversáriomais triste

Fabiana não sabe do paradeiro da filha

Luana, desaparecida desde o dia 27 de junho

ia fazer mal para o meu pai (Gil
mar da Cunha, de 38 anos)", de
talhou a irmãmenor. Emmaio, o
suposto namorado teria levado
Luana para a casa onde morava,
no bairro Amizade. No mesmo

dia ela voltou para casa, escolta
da pela polícia e pela família.

A mãe então conversou com

Luana sobre o rapaz, disse que
não aceitava o namoro porque ele
seria usuário de drogas. "Ela pro
meteu que ia esquecê-lo,mas o ra
paz' continuou ameaçando. Disse
que se ela não fugisse de novo, ele
iamatar o pai dela", contou amãe.
Dessa vez, ela levou apenas uma

calça e umablusa extra.
A avó Evanilde Gili, 55, disse,

que escutou na rádio que o ra

paz estaria com a neta em Foz do

Iguaçu (PR). "Olha que presente
de aniversário para a minha fi

lha", lamentou Evanilde. Ao sa

ber da possibilidade da filha es

tar naquela cidade paranaense,
Fabiana esboçou um leve sorriso
de alívio. Mas logo se apagou por
causa de não confiar em mais
um possível boato. "É o pior ani
versário daminha vida".

gada responsável pela investi

gaçãoMilena de Fátima Rosa.
Apesar dessa poucas infor

mações sobre essa situação, o
caso é tratado como priorida
de na Delegacia da Criança e

Adolescente. A polícia busca

pistas da família do suposto
namorado, que ainda não foi
localizada. Esta semana a de

legada deve ouvir novos de-

EDUARDO MONTECINO

SOFRIMENTO Fabiana da
ClUlha não tem notícias da
rdha há mais de WD mês

Ela sempre foi muito bonita,
e todo mundo elogiava. Isso

também deve ter atraído o rapaz.

Fabiana Gili da Cunha, mãe

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

Ontem, dia em que comple
tou 35 anos, FabianaGili da

Cunha não tinha muito o que
comemorar. Ela está desespera
da com o desaparecimento da
filha Luana Caroline, de 13 anos.

Ela não vê a filha há 36 dias. So-
. bre o paradeiro damenina, a fa
mília só tem notícias com base
em rumores. Os boatos indicam

que a menina estaria em Foz do

Iguaçu, com um namorado.
Luana foi vista pela últi

ma vez na manhã do dia 27 de

junho, quando deixou a irmã

Stefany, de seis anos, na escola.
"Disseram que ela teria entrado
num carro verde, e nunca mais
vi a minha filha", lembra Fabia
na. A mãe confessa que não é a

primeira vez que a menina foge
de casa para ficar com o suposto
namorado, de 22 anos.

"Ele vinha na janela ofere
cer chocolate para ela. Ficava
brincando e falando gracinha",
revelou a caçula, "mas dizia que
se eu contasse para alguém, ele

Políciaainda tem poucas pistas
Para a polícia, a falta de pro

vas sobre a situação em que se

encontra a jovem LuanaCaroli

ne, 13, dificulta as investigações
sobre o caso e impede que o

rapaz que estaria com ela seja
apontado como suspeito de ter
cometido crime. "Não pode
mos tomar uma medida mais

efetiva, pois a denúncia não é
de sequestro", declarou a dele-

poimentos da melhor amiga.
Ela poderia saber do paradei
ro de Luana. O pai da garota,
Gilmar da Cunha, de 38 anos,
tarribém será ouvido.

A mãe da jovem Fabiana
Gili da Cunha disse que, há
três semanas, o marido teria
recebido telefonemas de ame

aça do rapaz. "Quando o meu

marido quis saber se ela esta-

va viva, ele deixou a gente falar
com a Luana", contou Fabiana.
"No telefone, ela disse "oi" e co
meçou a chorar, depois não fa-
10u mais nada", recorda a mãe.

Caso amenina seja encontrada
,

com o rapaz, ele pode respon
der por cárcere privado. Como
a garota é menor de idade, o
suposto namorado poderá ser

acusado de moléstia e estupro.
r

Trânsito

Acidente
deixa ferido
João Osvalnir Alves, de 46

anos, continua internado em

estado grave no Hospital São
José, de Jaraguá do Sul. Ele so

freu um acidente com a moto

CG 150, às 10h20 de ontem, no
Km 82 da BR-280, em Corupá.
Socorrida pelos bombeiros
com fratura craniana séria, a
vítima chegou ao pronto-so
corro em coma. Conhecido na

cidade como "João Policial",
ele deixou a corporação mi
litar há 15 anos e trabalhava
como motorista de ônibus.

Segundo relatório da Polí
cia Rodoviária Federal (PRF), o

capacete. rachado e com mar

cas pretas e a falta de evidên
cias na pista indicam que Al
ves teria sofrido uma queda e

depois outro veículo o atingiu.
Pessoas que moram perto do
local do acidente disseram aos

bombeiros que um caminhão

tanque branco teria passado
na mesma hora. A PRF aguar
da que outras testemunhas se

manifestem para esclarecer se
foi uma queda seguida de atro
pelamento ou uma colisão la
teral entre os veículos.

Inquérito
Morte nos

trilhos
Esta semana, a Polícia Ci

vil recebeu do Instituto Mé
dico Legal o relatório 'sobre
as causas da morte de Paulo
César Sabel, de 38 anos, atro

pelado por um trem, no dia 10
de junho, em Iaraguá do Sul.

Segundo o delegadoWeydson
da Silva, não foram encontra

das marcas de arma de fogo
ou corte de arma branca.
"Não vejo indícios de crime,
porém ainda vou ouvir a irmã
da vítima", afirmou. A família

suspeita que o pedreiro tenha
sido roubado e depois coloca
do sob os trilhos desacordado

para esconder um latrocínio.
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Infraestrutura

Os buracos nomeio do caminho
Moradores do ,Czerniewicz fazem reivindicação para melhorias na principal via do bairro

JARAGUÁ DO SUL

Nilson Antonio

As ruas Jorge Czerniewicz e par
te da Roberto Ziemann ser

vem como canal de ligação entre

a BR-101 e os municípios de Co

rupá e São Bento do Sul, além de
outras cidades do Planalto Norte
catarínense e do Paraná. Por elas,
os motoristas desviam o tráfego
do Centro da cidade. Contudo,
encontram um problema: as más
condições das vias.

Por causa deste problema, a As
sociação de Moradores entregou
uma lista de prioridades para a Pre
feitura. "O recapeamento da via está
entre as nossas reivindicações", afir
ma o presidente da entidade, Laér
cio Ataíde Machado. O documento
foi entregue para o Secretário de Ur
banismo, Aristides Panstein.

Conforme Machado, o indica
tivo da Prefeitura foi de que aten

deria aos pedidos da entidade.
"Disseram que iriam fazer, mas até
o momento não foi feito nada"; re
clama. Mesmo assim, o presidente
disse que vai insistir para conseguir
conquistarmelhorias para o bairro.

O bairro Czerniewicz, além de
ser um corredor para desviar o

trânsito pesado da área central,
também é utilizado como via de
acesso pelos moradores de outros

bairros, como o Amizade e Três
Rios do Norte. Conforme os dados
do Censo 2010, a região - calculan
do a população dos três bairros -

tem em média 13 mil habitantes

que dependem da via,
Na região estão localizados o

Centro empresarial (Acíjs), Centro
cultural (Scar), Sesc, Hospital Iara
guá (acesso) e o Pama 1.

Obras

Via será recapeada neste ano
Segundo o secretário de Urba

nismo' Aristides Panstein, a rua Jor
ge Czerniewicz e parte da Roberto
Ziemann irão passar pormelhorias
antes do final deste ano. Segundo
ele, a administração abrirá as licita

ções para as obras no próximo dia
13. "Depois de todos os procedi
mentos e prazos legais devem ini
ciar as obras", disse. Mesmo assim,
Panstein afirmou que não é possí
vel apontar uma data para o início
dos serviços, Além da rua Jorge

Czerniewicz, outras ruas centrais
devem passar pormelhorias.

O valor estimado de investi
mentes é de R$ 7,8 milhões com

recursos da Prefeitura e do Ba
desc. As vias que devem receber
melhorias (recapeamento ou as

faltamento) são a Getúlio Vargas,
Reinaldo Rau, Walter Marquardt,
Epitácio Pessoa, Henrique Píaze
ra, Marechal Deodoro da Fonseca,
Jorge Lacerda, Francisco Fischer e
Domingos da Nova.

Motoristas reclamam
da falta demanutenção

Não é difícil encontrar pessoas precisa ser redobrada para evitar
descontentes com a situação das acidentes com os passageiros.
vias. Entre os que mais reclamam ''Algumas vezes, o buraco é maior
das condições são os motoristas que imaginava e por isso emmui
que utilizam diariamente o trecho. tos casos é preciso frear brusca
A falta de 'manutenção é a principal mente. E temos de cuidar para
das queixas. ''A rua sempre foi feia não derrubar um passageiro'; co
assim", reclama motorista Marileia menta.

Keske, 34 anos. O motorista Nelson Jochem,
Segundo ela, a precariedade da 44 anos, afirma que falta manu

via prejudica o trabalho de trans- tenção periódica na via. Confor
porte de passageiros. Marileia tra- me Iochem, a região deveria ser

balha há sete anos transportando, mais cuidada devido à ímportân
pessoas e perdeu as contas de cia que ela tem. "Ela faz a ligação
quantas vezes passa pela via dia- dos bairros com o Centro, com

riamente. Segundo ela, a atenção Corupá e com a BR-10 1 ".

o

Amizade

t

Em frente à empresa Viação
Canarinho, a rua está com

vários buracos nas três pistas.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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PAVIMENTAÇAO PRECARIA O motorista Nelson Jochen diz que a
rua deveria receber mais atençãqJdevido à importância que tem
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Os remendos de asfalto feitos na \

via, logo após o acesso ao Hospital
Jaraguá, estão se soltando.

Entroncamento das ruas Rio
de Janeiro e Roberto Ziemann,
que tem um tráfego intenso de
caminhões que vem de Corupá
e São Bento do Sul, é um dos

pontos mais críticos.
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'�� No início da rua Roberto

Ziemann, em 'frente a uma

empresa de recursos humanos,
existem pontos com buracos.
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Centro
Há vários buracos no ponto da via
em que os motoristas acessam a rua

Carlos Mayer (mão única). Este trecho
é utilizado pelos veículos leves

para chegar até a rua

Procópio Gomes,
acesso a Corupá.

Em frente à e�presa Marchitex há desgaste
do asfalto e buracos nos dois sentidos da via.
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•

•

O asfalto está deteriorando e

formando buracos no sentido
Bairro-Centro nas proximidades do

portão da antiga empresa Sasse,
próximo ao Sesc e ao acesso do

Hospital Jaraguá .
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• No semáforo de entroncamento
entre as ruas Adélia Fischer e Jorge
Cze,rn_iewicz o asfalto está quebrado.
É o indício de que em breve haverá
buracos no caminho dos motoristas

que trafegam pela rua MaxWilliam,
sentido bairro Czerniewicz .
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Pingo fará duasmudanças
Treinador deve

promover a volta de
Márcio Goiano na
lateral e a estreia do
atacante Lourival.

JARAGuÁ DO SUL
...... , .

Henrique Porto

Diz O ditado futebolístico

que "em time que está ga
nhando não se mexe". Porém,
esse não é o caso do Juventus,
de Pingo. No último sábado, o
treinador promoveu cínco alte
rações no time titular e a equipe
enfim conquistou sua primeira
vitória no Campeonato Catari
nense da Divisão Especial.

Pelo ditado, o correto seria
manter a mesma escalação,
mas o técnico acena para duas

alterações no time que irá en

frentar o Biguaçu na manhã
de domingo: a volta de Márcio
Goiano na lateral, na vaga de
Badé, e a entrada de Lourival
no ataque, no lugar de Kiko.

A volta de Márcio Goiano é
uma opção tática. Pingo apro
vou e destacou a atuação do ga
roto Badé contra o Hercílio Luz,

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

PREPARAÇÃO Tempo ruim forçou a equipe a treinar em campo sintético

mas prevê um jogo difícil em feira ao Iuventus e· treinou,
Biguaçu, onde a experiência apenas uma vez com o grupo,.
de Goiano será fundamental, mas nem por isso Pingo acre-

No ataque, Kiko e Giso es- dita que ele terá dificuldades
tão no departamento médico para se adaptar. "Crio que ele
e são desfalques certos. Com não encontrará dificuldades
isso Lourival entra ao lado de de entrosamento, pois já foi
Romero, com Thiago Henri-meu atleta em outras ocasi
que como opção no banco. ões e conhece o sistema de
Lourival chegou na segunda- jogo que utilizamos".

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

VANTAGEM Juvenis do Jaraguá (de preto)
vencerant o Oeste e, agora, jogam pelo empate

o treinador lamenta amu

dança no horário da partida,
que passou das 15h30, para
10h30. Além da equipe não
estar acostumada a jogar no
horário, a alteração trouxe
um custo que não estava pre
visto. Agora, o Juventus terá

que viajar um dia antes e ficar
concentrado em hotel.

Leõezinhos em vantagem na

final do Catarinense Juvenil
Atuando com o uniforme do

parceiro Botafogo, a equipe ju
venil do Sport Club Jaraguá deu
um importante passo rumo ao

bi-campeonato catarinense da
Divisão de Acesso. Ontem à tar
de, os Leõezinhos venceram o

"Oeste por 2 a 1, jogando no es

tádio Luís Carlos Ersching.
O Jaraguá, de Rafael Rocha,

alinhou com Caubi; Rodrigo,•

Gordonaldo, Isopor e Batata;
Bozo, Silvio, Nando e Geléia;
Adriano e Téves. Destes, Bata
ta, Nando e Geléia estavam na

equipe que conquistou o título
no ano passado.

O visitante Oeste, do técnico
Eliezer, iniciou a partida .com
Gustavo; Jackson, Diogo, Adriel
e Bruno; Daniel, Geferson, Edu
ardo e Iefe: Lucas e Matheus.

Os gols foram marcados um

em cada etapa. Geléia abriu o

placar logo no primeiro ataque
do Leão do Vale, a um minuto.
Sato ampliou no segundo tem

po, com Jackson descontando
para a equipe oestina.

Nos acréscimos, Geléia des
perdiçou uma penalidade má
xima' que poderia garantir uma
maior vantagem aos comanda
dos de Rafael Rocha no jogo de
volta.

.

Mesmo assim, o resultado
garantiu aos jaraguaenses a

vantagem de �ogar pelo empa
te no domingo, em Faxinal dos
Guedes.

Ao Oeste compete vencer

por dois gols de diferença ou

mais para ficar com o título de
forma direta. Caso a vitória seja
por um gol, o título será decidi
do nos pênaltis.

Lutas

Em busca de
, .

patrocínío
A jaraguaense Taila Santos,
de 18 anos, busca apoio para
participar de duas competições
internacionais. O Campeonato
Mundial de Kickboxing juve
nil acontece na Eslováquia,
em setembro. O de Muay Thai
Tradicional será realizado na
Rússia. Taila necessita de R$ 10
mil para custear sua viagem, de
seu professor e de seu mestre.
Informações no 9207-1671 .

Futsal

Garotas do
Sub17 na final
O futsal sub17 feminino está
no quadrangular final do
Campeonato Catarinense. No
fim de semana, a Grameyer /
SI'Iv/FME sediou o returno da

segunda fase, quando venceu
dois, dos três jogos disputados.
Os resultados garantiram o

primeiro lugar no' grupo, com o

Brusque avançando em segun
do. Agora, as equipes aguardam
a definição da outra chave.

Futebol

Congresso da
Segundona

Os clubes interessados em dis

putar o Campeonato da Segun
donaDivisão têm um compro
misso. Hoje, às 19h acontece o

congresso técnico, na sede da
Liga Jaraguaense de Futebol
(LJaF). Catorze equipes partici
param da reunião preliminar,
porém o número de inscritos

pode chegar a 16. Os times terão

quinze dias paramontar seus
elencos e quitar a anuidade.

Schroeder

Abertura do
FutsalMáster

Amanhã acontece a rodada de
abertura do 13° Campeonato
Schroedense de Futsal Máster,
que envolve atletas a partir de
45 anos. São cinco as equipes
que disputam a "Copa Pro
fessor Arlindo Scheffler". Pela
rodada inaugural jogamVete
ranos x União (l9h15) e Tupy x
Rio Hern (20h15). O Segunda
Feras folga. As partidas aconte
cem no Ginásio Alfredo Pasold.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

UFC onFOX4
No próximo sábado (5), acontece o UFC on FOX 4, que estará

recheado de lutadores brasileiros. As lutas mais esperadas ficam por
conta dos brasileiros Mauricio Shogum e Lyoto Machida, que enfrentam
BrandonVera e Ryan Bader respectivamente. Também estarão no 'card'
os brasileirosWagner Calderão e RaniYahya. Bora torcer galera! Ah, 'card'
é simplesmente a lista de competidores do evento em questão.

Você sabia'1
Que Joseph Pilates (criador do método Pilates) era praticante de artes
marciais orientais? Quem já teve a oportunidade de praticar pilates pode
comprovar a eficácia do método no corpo e namente. Pois bem, ele
juntou arte e ciência para desenvolver um dos métodos mais fascinantes
de atividade física, onde é notório o papel fundamental da artemarcial em
questão da concentração e respiração, baseados na filosofia Zen aplicada
pelas artes marciais orientais, como também naYoga.

u ser m.ais novo!
Na coluna da semana passada informei
sobre o torneio de submission que seria
realizado pela Blufight, de Blumenau, e que

, eu participaria. Porém, a falta de competidores
de minha categoria me impediu de competir,
pois sou atleta da categoriaMáster (30 a 35 I

anos), o queme obrigaria a lutar contra os

"ninfetos" da categoria adulto (18 a 29 anos)
e ainda dentro de um peso 10kg a mais que
o meu. Pela primeira vez resolvi dar ouvidos
aos conselhos de minhamãe e fiquei em casa,
descansando para a próxima competição
em data a ser definida, ainda em agosto.
Brincadeiras a parte, quando o profissionalismo
é levado a sério no ramo das lutas, muitas

'

vezes é preciso ceder para poder vencer!

Cinturão interino
Na vitóriade Renan Barão sobre Urijah Faber,
no UFC 149, muito se falou sobre cinturão

, interino. Mas você sabe o que isto significa?
O cinturão interino na verdade é provisório.
Ele é colocado em jogo geralmente quando o

atual campeão do evento sai do UFC para o
'

\

Strikeforce ou vice e versa. Então, colocam os

doismelhores ranqueados da categoria para
lutar e quem vencer fica com o cinturão.

Errata
Na coluna da semana passada o corretor

automático me pregou uma peça
substituindo a palavra Kimono por
Iimbongo. Portanto a competição era sem a

utilização de kimonos e não jimbongo.

Este brasileiro, que também d "

,

e ao mesmo tem o a
.

espontou no extinto Pride co
própria, pois em�ntr��::i�o, na verdade estámeio que na ;�a��.lu,t�or estratégico,convites para lutarporém prr�cen�es co�fe.ssou que quase cedeu �ra. as por opção
garante que vai transfo

e ere arpnondade as obras de gum�s vezes aos
Oriundo do....

rrnar num quartel. sua academIa onde
1lU jrtsu, Arona nunc d

.

sua postura de troca ão
a elXOU de trocar em pé com .

convencional POI'S Çl ffidantendo suas costas totalment
algum stnker. Com

. ,o uta or se e nh
e ereta (o que

-
�

�:��::sV���iO�ara pe�to de si :�e Oad�:�a��es do adversário), er;:��:;:���
dificuldades m���:�v:. Ainda c_otado a voltar ao UFC,oe�:st;�av� até q�e - namaioria
garante que é só se pre:;u�tao a adaptação aos novos r1:olcfer��ar;alIsa que não terá

,

ar e acordo para voltar a dar h
e u!a atual. Também

A r .". .

s ows para no fãs: "

pe Ido. TIgre brasileiro /Idade.34 .Peso: 93kg / FaiXa: Preta de Brazilianru;��t;�dade natal: Niterói- RI/AAltura: 1,80m /

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, MuayThai, Boxe e Mestre httemacional de Kickboxing.

Olimpíadas 2012

Sérgio Sasaki é 10º no individualgeral
Primeiro atleta do país a par

ticipar de uma final individual

geral - a prova mais completa
da ginástica artística - em Jogos
Olímpicos, Sérgio Sasaki cum

priu seu objetivo: com apenas 20

anos, está entre os dez melhores

ginastas do mundo.
Sasaki atravessou a prova de

seis aparelhos oscilando entre o

sétimo e o oitavo lugar. No en-

I

tanto, um desempenho regular
no último exercício, no solo, de
finiu a décima colocação.

Na saída do ginásio, Sasaki
mostrava-se satisfeito com

o resultado histórico, mas já
ambicionava metas maiores.
uÉ importante cumprir aquilo
a que me propus no início da

competição. Sempre acreditei

que o objetivo era algo, plausí-

vel e conseguimos conquistá
lo, mas não posso' deixar de
evoluir. Quero entrar nos pró
ximos Jogos Olímpicos para ser

medalhista", afirmou o ginasta.
Para ficar mais perto da

nova meta, quer se aprimorar
nas argolas e recuperar a for-'
ma no solo, os dois exercícios
em que ele considera ter ficado
abaixo do ideal.

VALTERCI SAl.')ITOS/AGIF/COB

INÉDITO
Ginástica
artística
masculina
do Brasil

nunea havía

participado
de rmal

olímpica na
categoria

9

10

11 Flamengo
12 Coritiba

13 Sport '

14 Náutico

15 Portuguesa
16 Santos

CLASSIFICAÇÃO 14aRODADA

04/08
18:30 Flamengo x Atlético-MG
18:30 Palmeiras x Intemacional
18:30 Atlético-GO x Botafogo
21:00 Portuguesa x Rgueirense
05/08
16:00 São Paulo x Sport
16:00 Coritiba x Fluminense
16:00'Grêmio x Bahia
16:00 Vasco x Corinthians
18:30 Cruzeiro x Ponte Preta
18:30 Náutico x Santos

22 113 7 5 16 t 5 156,4%
1 ! . J i

20 11� 6 5 i22[17 J 5 151,3%
16 'I 13 4 5 113,113 \0 !41,0%
16 !lj 4 4 5 116i 17 1-1 \41,0%
16 Id 4 4 5 116.121 :-5 141,0%: 1 f i r
15 113 4 6 1231'27 1-4 138,5%
1411� 3 5 5 1131191-6 !35,9%,
13 :13 4 1 8 ,17'27 :-1033,3%
13 13 3 I 4 6

i
10 16! -6 '33,3%

13 13 2 ,7 4, 9 12 -3 33,3%
17 Bahia 12 13 2 6 5 11 18 ,7 30,8%
18 Palmeiras 10 13 2 4 7 13 16 -3 25,6%
19 Atlético-GO 9 13 2 3 8 12 25 -1323,1%
20 Figueirense 8 13 1 5 7 13 21 -8 20,5%

Ç[��r�ç1'Íflb$.. ,4bet:ÜlBQ(�§
Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Sérre B

Copa Sul-americana'

Noite dos goleiros-artilheiros
Na noite de terça-feira iniciou a fase local da Copa Sul-ame

ricana para as equipes brasileiras, com a vitória do Grêmio sobre
o Coritiba (1 a O). Ontem, quem fez bonito foram os goleiros. tia
partida entreAtlético Goiano e Figueirense, o goleiro Márcio abriu
o placar em cobrança de pênalti. LocoAbreu deixou tudo igual (1 a
1). Em Pituaçu, Rogério Ceni abriu o placar para o São Paulo sobre
o Bahia. Ademílson deu números finais à vitória tricolor (2 a O). Em
Barueri, Barcos foi o destaque na vitória do Palmeiras sobre o Bo

tafogo. O atacantemarcou duas vezes no triunfo alvi-verde (2 a O).
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o óleo do coco é considerado auxiliar no emagrecimento quando incluído no

cardápio diário. É rico em substâncias antioxidantes e apresenta
propriedades funcionais, conferindo diversos benefícios à saúde.
O óleo de coco auxilia no emagrecimento devido ao seu efeito termogênico,
que aumenta o gasto energético do organismo. Ele controla a compulsão por
carboidratos, pois proporciona uma sensação de saciedade. Diminui também
a compulsão 'por doces.
Além de ajudar no emagrecimento o coco tem alto poder antioxidante que
colabora na diminuição da produção de radicais livres, graças à ação da
Vitamina E. Melhora o sistema imunológico. Previne e age no combate a

bactérias e fungos. Conseqüentemente, facilita a absorção dos nutrientes,
aumentando todas as defesas do organismo.
Ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e promove a elevação do bom
(HDL), contribuindo assim para a prevenção e o tratamento das doenças
cardiovasculares.
Ele ajuda a regular a função intestinal e ainda protege a flora.

Cáp
Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns qullinhos.

e

Você encontra o óleo de coco em cápsulas na
Ekilíbrio Farmácia de Manipulação!
Consulte seu médico ou nutricionista.

Valorisaféio
do seu carro

POLO SEDAN 1.6 / 2009
COMPLETO

36
POR:

R$ .900,

FOX 1.6 / 2007
AC/ DH/ VE/ TE/ Al/ AQ

O

26
PR'

R$ .900,

GOL 1.6 POWER / 2010
COMPLETO

POR:

R$33.soo,
cuo AUT. 1.0/2011
AQ/DT

POR:

. R$24.900,
207 H8 XR 1.4/2010
COMPLETO

POR:

Rs32.900,
FUSION 2.3/2008
COMPLETO

POR:

R$45.900,

Benefícios do óleo de coco

- Acelerao metabolismo
- Melhora o funcionamento
do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a

ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Antioxidante

l'\€.\RA DE JARAGUÁ DO
<?\o . sú<
Manipulação de Fórmulas Médicas

Dermatológicas· Fitoterápicos

KA / 2009
AQ/LOT

POR:

R$22.900,

ASTRA HATCH 2.0/2003
COMPLETO

POR:

R$26.900,
F'aça revisões ern seu 'veiculo i""e:guiarrnent(:;,
Promoções válidas até�012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.NlÍClfiO.DA$

cO'l!4tt:';ms....IONMiAS
- Olli\l1i.lcu�os

JIiICIIS-AKVI
7 27 6BANCO VOlKSWAGEN

, .,__e..I "'ll"tdi__ ' '_.. ._"'...�, �_�_._. -..--__
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