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Saiba como participar de
mna promoção que vai
presentearwn fá do blog
e da coluna com WIl balde
acrílico da Budweiser

para gelar a cerveja.
VtI'WW.marlsolsa.com.br

Hospital São José
Explicação pela demora
Direção da unidade disse que a

lentidão no atendimento do Pronto

Socorro, na última terça-feira, foi
causada pelo atraso demédico
e demanda alta. Página 7
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Susto em Schroeder

"Ataque de abelhas leva
três pessoas ao hospital

Uma senhora de 93 anos, o filho e a nora ficaram feridos por centenas de ferroadas, O incidente

aconteceu ontem de manhã, no bairro Schroeder 1. A casa teve de ser isolada pelos bombeiros.

Páginas 20 e 21

Liga Futsal
CSMcumpre
tabelaem SP
Classificada com
antecedência para a fase
de mata-mata, equipe
de Sérgio Lacerda pode
até ser derrotada pelo
Corinthians hoje à noite

(20h15), no Parque São

Jorge, que não perde
a liderança do Grupo D.

Página 22

Mais segurança nas ruas FABIO MOREIRA
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PolíciaMilitar de Jaraguá do Sul formou ontem 26 novos soldados, mas a região terá o reforço de 22. Páginas 4 e 5
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Estofados Krause
. Comemorahoje 36anos estaque é

uma dasmais tradicionais indústrias
de est9fados domunicípio.

"repare"
seu bolso
�':t!

'

Os preços recordes do soja e domilho
.em função das notícias sobre a safra
dos EUA fizeram disparar os custos
de produção de aves e suínos. A carne

destes animais deverá subir 50% no

curto prazo. A BRFoods já anunciou
aumento imediato de 10%. Como
safras não acontecem todos os dias,
estes preços deverão permanecer
altos por um bocado de tempo.

Sustentabilid.ade
Em evento ern]oinville promovido
pela Fiesc, além do case da .

Termotécnica e Embraco, também
houve a presença daWeg e

forammostrados detalhes do
Plano de Sustentabilidade para
aCompetitividade da Indústria
Catarinense, que contempla ações
que serão realizadas pelas entidades
que compõem o Sistema Fiesc (Ciesc,
Sesí, Senai e IEL) nos próximos anos.
Em nosso Estado - e em diversas

empresas de nossa região·- existem
iniciativas que deveriam sermuito

mais divulgadas. Uma delas é o
aproveitamento dos resíduos de
madeira que solucionaram problemas'
ambientais e ainda reduziram custos.

Trata-se de um caso único no País..

Lourival Kar$ten
lkarsten@netuno.com.br

Heróis avulsos

Dentro de quatro anos o País

será sede dos Jogos Olímpi
cos e, independente da relevân

cia econômica do evento, segue a

questão esportiva. Temos a quinta
maior população do mundo e se

ria lícito esperar que estivéssemos

pelo menos entre os dez primeiros.
do ranking. Saímos de Londres no
22° posto e simplesmente com o

ouro do futebol masculino tería-

mos ido para o 18° posto. O déci

mo colocado - Austrália - ganhou
sete ouros e, portanto, já estámais

distante. O problema é que ex

cluindo esportes como vôlei e fu

tebol, o país vive de heróis na ver

dadeira acepção da palavra, pois
falta um mínimo de organização
para que possamos avançar um

pouco mais. Esperamos que isto

mude até 2016.

Terrorismo comercial
Desta forma está sendo qualificada por empresários
de outros países a série de restrições que atingem
especialmente a importação de fios têxteis. Enquanto
existem cada vez mais dificuldades para importar estas
matérias primas, a importação de produtos acabados
continua crescendo. Quem perde com isto é o país.

Incentivo ao milho
Em Santa Catarina, a produção anual demilho é de 3,6
milhões de toneladas, valor que não acompanha o consumo
estadual do grão, que é de 5,3milhões de toneladas. Para
fomentar o plantio, a Secretaria da
Agricultura e da Pesca desenvolve o

ProgramaTerra-Boa, que fornece
sementes de milho aos

pequenos agricultores. Até o
final de julho, o programa
disponibilizoumais
de 60mil sacas de
sementes demilho,
235mil toneladas de
calcário e 1,5mil
kits forrageiras.

Inova Petro Nuclep
o governo tem uma estatal
chamada Nuclebrás

Equipamentos Pesados,
cuja finalidade original era
desenvolver equipamentos para
a indústria nuclear, mas ela agora
é anunciada como a primeira
empresa brasileira capaz de
realizar reparos nos equipamentos
de vedação utilizados para
controle de vazamentos de

petróleo. Se confirmado este

feito na prática, esta será a
primeira estatal a justificar o
investimento realizado nela.

Este novo programa
do governo brasileiro .

destina R$ 3 bilhões para o

desenvolvimento da cadeia
de fornecedores para a área

de petróleo e gás. O objetivo
é elevar o conteúdo nacional

e desta forma aproveitar
melhor os recursos que
estão sendo investidos 'no
setor. Hoje temos poucas
empresas em condições de
aproveitar efetivamente
a reserva de mercado do
setor por absoluta falta
de capacidade técnica
para isto. E, além disso,
os preços pedidos tem
sido proibitivos.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1098
Primeiro Sorteio
08 . 10 . 26 . 29 . 32 . 43

Segundo Sorteio
02·23· 31 . 32 . 39 . 47

QUINA
SORTEIO N° 2969
14· 15 . 18 . 30 . 57
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Máquinas
Elas são as estrelas da Febratex, que vai até
amanhã. Entre os equipamentos importados
não faltaram lacunas, uma vez que diversos
deles não chegaram a tempo por causa da greve
que atingiu os portos. As consequências para
a economia do País se fazem sentir, mas os

grevistas correm o grande risco de descobrir que
a população não precisa deles tanto assim.

Fi'esc e portos
A Federação das Indústrias (Fiesc) e a

direção dos portos de Itajaí, Navegantes e

São Francisco do Sul avaliaram ontem os

impactos das greves dos servidores federais
para o setor. O assunto foi debatido durante
reunião da Câmara de Transporte e Logística
da Federação, e a nova legislação que
regulamenta a profissão de motorista (lei
12.619/2012) também entrou na pauta.

Pesquisa de satisfação
AProteste, associação de consumidores que
realiza diversas pesquisas com produtos,
mediu a satisfação - e insatisfação - dos
consumidores em relação aos bancos. Mesmo

osmais bem avaliados não ficarammuito

bem na foto e um banco considerado de porte
médio foi o que teve os clientes mais satisfeitos,
segundo o estudo.A Federação Brasileira de
Bancos(Febraban) admitiu que os bancos

precisam prestarmelhores informações.

Minigeladeiras
O desenvolvimento demicro compressores

pela Embraco tornou possível a produção de

pequenos equipamentos de refrigeração e a

Lacta encontrou nos mesmos a solução
para a venda de chocolates no Nordeste.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Vende-se fábrica de Conservas Alimen

tícias na cidade de Balneário Camboriú,
com clientela formada mais de 32 anos no

mercado, no valor de R$175.000,00.Tra
tar com Jaime nos telefones: (47)9122-
0300 ou (47)9664-0865.
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"

';,i;�Mas interrÕmpét,oS tfâbaIhds,étieixar acomtl'-"
nidade órfã desse serviço não vai ajudar em nada.
Tanto que a Justiça Federal demonstrou claramen-
te �u� as I?�,s,��as ,gue Pteç��am, deJsse amg,ar():;.nã�i'i:,' 1:/1',

, devem ser vítimas dessa indefínlção. ' ,

.

Porém, o Estado temo dever de assumir de for-
ma séria esse atendimento e formar uma estrutura
de Defensoria:' Pública. competente' e com condi
ções de manter esse atendimento para quem preci
sa. Emais ainda, tem de honrar o que' foi assumido'
CQ.ij1 os advogados ,que prestam essa atividade C0ID,
muita dedicação e comprometimento.

1

deve ser cobrada pelas formas legais e pagas a

quem tem direito. Quanto a isso, é bem claro o cré

dito Qp.e têm/a Ieçeber os advogadoSHue",p�estararo
esse �hindimento sem ganhá! nada por isso.

.

,

,f.I,....... ", ',.:'" '#: ,,'I. , . :." .' ,,',,.

. A:!��o;:��:�::�e;::�:��::r�t��:·
necida pelos advogados de Jaraguá do Sul na área

a,,;,!R,ef�u�;oriq D�tiiy,� tem um ,�J1d�IVe�.tq clar"p �,
Justo noque diz respeito àmanutenção ae um ser-

viço importante para a comunidade.
A, decisão foi amparada no simples fato de que.

,a sociedâde nãe> pode ficar prejudicada com a ií;i�
terrupção do serviço porque não há um entendi
mento entre o Estado e a classe de advogados que

I. presta o Q-obre s,er,Wço. ll,'
, ,

'.
'

Se há uma dívida entre á classe e o Estado, ela

CHEGARAM MAIS 26 POLICIAIS PARA A REGIÃO
�-

PéRt>eu,
MELlAAlTe!

o leit(J,:r

Transporte coletivo
Acampanha está apenas

começando e não pode
ria deixar de voltar ao assunto

sobre a situação do transporte
coletivo urbano em um mo

mento tão oportuno. As per
guntas que faço aos três can

didatos devem ser as mesmas

dúvidas que a grande maioria
dos usuários do sistema possui
sobre o serviço:

10) Haverá concorrência

para que outras empresas te

nham a chance de participar
do transporte coletivo?

20) Por que os atuais vere

adores e a atual administração
nada fizeram à concessíonaría
Canarinho pelo não cumpri
mento do acordado entre os

concessionária está de brinca
deira com nossa memória ou

subjugar a nossa inteligência.
40) Por que ainda não foi

mexida uma palha na reforma
do terminal central?

50 ) Onde foram instala
dos os 500 novos pontos de
ônibus?

Para finalizar, gostaria de
dizer que sou absolutamente a

favor da mudança do terminal

para o Arthur Müller. É pouco
usado, quase ocioso, velho e

existem outros lugares para
prática do esporte e lazer. Me
lhorar a quadra da praça Ân
gelo Piazera também ajudaria
muito. Afinal, mobilidade ur

bana é ter um sistema eficien-
mesmos? te. O que não é o caso atual.

30) Por que Iaraguá do Sul Com a palavra, os candidatos.
ainda não tem tarifa única
com terminais integrados nor
te-sul, leste-oeste? Penso que a

Jairo Romão,
leitor·

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

I

Quatro degraus
"'{ Tocê é capaz de subir quatro degraus? Só qua
V tro degrauzinhos, tudo bem? Se você me dis
ser que sim, digo que você pode chegar aonde
quiser na vida. Já lhe vou dizer que quatro de

graus são esses. Antes de tudo, devo dizer que
para nos realizarmos na vida só pelo trabalho, só.
Nenhum outromodo há de nos realizar, nenhum,
tire o cavalinho branco da chuva se pensar em
outra coisa, só o trabalho. E isso vale muito para
as mulheres, os homens sempre souberam disso.

O primeiro degrau para você começar a se

dar bem na vida é escolher o que fazer, isto é, re
alizar um trabalho de que goste, que venha ao

encontro de suas melhores potencialidades e

prazer. Se você não fizer aquilo de que gosta, ga
nhe o que ganhar, será sempre mal pago, paga.

O segundo passo é buscar continuada qua
lificação' jamais se acomodar. - Ah, mas faz 25
anos que faço o que faço, não tenho mais nada
a aprender... Quem diz isso ou já morreu ou está

começando a morrer. Jamais temos que nos dar
por satisfeitos com a nossa proficiência de hoje,
quem o fizer é vadio, vadia.

O terceiro degrau da escada do sucesso é - no

ambiente de trabalho - ouvir muito, falar pau
l

co. Ouvindo muito e falando pouco, você terá os

outros na palma da mão, saberá mais deles e eles
saberãomuito pouco de você. Isso lhe dará poder.

O quarto degrau é ser inteligente e educado,
vale dizer, cortês com todos por perto e íntimo de

ninguém. Quem muito abre a boca sobre si mes
mo vai ter que engolir desaforos mais tarde, ati
nal, quem não sabe que .Q caráter das pessoas só

aparece. quando brigamos com elas? Cortesia com
todos, intimidade com ninguém é santo remédio

para termos paz no trabalho. Agora me diga: você

não é capaz de subir esses quatro degraus? Come
ce. Depois memande dizer do resultado ...

Mérito
Só o mérito constrói boas performances e

dignidades na vida. Quem é "agraciado" com co

tas, apadrinhamentos, bolsa disto ou bolsa da

quilo nunca será ninguém na vida, nunca. E se

um possível "agraciado" tiver vergonha na cara

recusará qualquer tipo de vantagem que não re

sulte senão da própria competência. O sujeito
com vergonha na cara sabe que tudo é possível
ao que crê. E quem crê, sua; luta e consegue a

vaga. Sem cotas, seja no que for.

Crianças
Engraçado, muitos pais arrepiam o cabelo

quando ouvem falar em pedofilia, todavia, ves
tem suas filhas, criancinhas ainda, como mu

lheres criadas. Estou cansado de ver guriazinhas
com batom nos beiços, sapatinhos manhosos,
maquilagem, caras e bocas. E quem as veste ou

as deixa sair assim na rua? Bolas, os pífios dos
pais. Criança é criança e ponto final, tem que an
dar vestida como criança. Será que os parvos dos

pais não sabem disso?

Falta dizer
Uma frase da Alice, a do país das maravilhas:

- "Preciso dizer que, quando acordei hoje de ma
nhã, eu sabia quem eu era, mas acho que já mu
dei muitas vezes deste então..." É verdade, Alice,
tudo se move no universo o tempo todo, o diacho
é mover-se para melhor. Quanto a .mim, tenho
certeza, já sou outro desde que levantei de ma

nhã. Outro, quase certo, bem pior...

Fale conosco
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Formatura da PM

Profissionais vão reforçar o efetivo
Dos novos soldados

formados, 22 vão
atuar na região de

[araguá do Sul, que
conta atualmente
com 153 policiais

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

Débora Remor

os cabelos longos, as unhas
pintadas de vermelho,

uma maquiagem leve e um

olhar firme. Essa é Jennifer Va
nessa Lembeck, a mais nova

soldado do 14° Batalhão de
Polícia Militar. Ela ficou em

primeiro lugar entre os 26 poli
cias que se formaram em Iara
guá do Sul na tarde de ontem,
e a 20a no Estado. Na formatura

compareceram o secretário de

Segurança Pública, César Au-

gusto Grubba, o comandante

geral da PM de Santa Catarina,
Nazareno Marcineiro, e o Dele
gado Geral de Polícia Civil, Aldo
Pinheiro D'Ávila, entre outras

autoridades.
Dos 238 novos policiais mi

litares formados no Estado este

mês, 22 vão reforçar o quadro de
efetivos na região de Jaraguá do
Sul, que soma hoje 153 policiais.
"Fízemos um levantamento das

principais necessidades, mas

a distribuição desses policiais
entre os municípios ainda não
foi definida", declarou o coman

dante do 14° BPM, tenente

coronel José Luiz Gonçalves da
Silveira, também presente na

cerimônia de formatura.
O grupo formado ontem ini

ciou o curso em novembro de
2011 e teve 1.445 horas de aula
com temas como direitos huma
nos, direito penal, policiamento
ostensivo e defesa pessoal. Na

cerimônia, os novos soldados

receberam um kit individual

composto por pistola calibre 40,
munições, um colete balístico,
um par de algemas, um cassete

te e sprayde pimenta.
Jennifer é a únicamulher do

grupo, e a quinta a trabalhar na

região. "Fico muito feliz porque
foi uma luta grande para todos
nós", comentou a catarinense
de raió, que há três anos mora

em Guaramirim. Ela prestou
·0 concurso por insistência do
irmão, que deve se formar só
no final do ano. 110 apoio da fa
mília foi fundamental para eu

chegar até aqui." Ela trabalhou
como instrutora de autoescola
antes de ingressar no serviço
militar, e ontem recebeu abra

ços de amigos e familiares que
compareceram para prestigiar
a formatura.

Hino, salvas e elogios se

misturaram às marchas e con

tinências prestadas pelos sol
dados, que lançavam olhares

Fico muito feliz
com esta conquista,
porque foi uma
luta gTande para

todos nós.

Jennifer Lembeck,
soldado

carinhosos aos familiares e

amigos que assistiam ao iní
cio de uma carreira. Eder Alves
Bota, de 26 anos, já trabalhou
como soldador, foi professor,
mecânico, jardineiro e empaco
tador. Agora, o "soldado Bota"

quer se firmar como militar e

já faz planos. "Pretendo parti
cipar de um curso de oficial e,
futuramente, trabalhar com a

patrulha", revela. A família veio
de Toledo (PR) para assistir a

cerimônia de formatura. A mãe

Iandira e o irmão Evaldo Alves
Bota aplaudiam orgulhosos.
"Cheguei a Iaraguã numa ma

drugada de muita chuva e frio,
recebi o apoio dos colegas para
a questão de moradia, e duran
te este tempo aprendi a gostar
da cidade", lembrou Eder Bota.
"Fizemos o curso todo nas cida
des da região, mas o mais inte
ressante foi o curso de embos
cada, achei que foi o diferencial
entre outras turmas da PM."

FOTOS FABIO MOREIRA

QUARTEL EM FESTA Cerimônia de formatura foi realizada ontem à tarde, no 14° Batalhão da PolíciaMilitar, em Jaraguá do Sul
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Mais segurança

Novos concursos
o Secretário de Seguran

ça Pública, César Augusto
Grubba, reforçou o empenho
do governo no aumento do

quadro de efetivos para a se

gurança na região do Vale do

Itapocu. Ele anunciou que
pretende formar outros 500

policiais militares no ano que
vem e abrir novos concursos

também para a Polícia Civil.

"Espero que a região sinta a

diferença com o reforço des
ses novos policiais militares

e civis que assumiram hoje a

função", comentou. O secre

tário reconhece o déficit de
efetivo estadual, que trabalha
com 50% do ideal, e prometeu
empenho junto ao governa
dor para mais investimento.

A Polícia Militar vai formar
outros 220 soldados em de
zembro. Para o ano que vem,
o secretário está pleiteando
500 vagas, "mas ainda estou

esperando um sinal político
positivo do governador".

r

Devem ser abertas 500 vagas,
mas ainda estou esperando um

. sinal político positivo do

governador Raimundo Colombo.

César Aq.gusto Grubba

Polícia Civil

Agentes e escrivães
se apresentam

Os novos policiais civis as

sumiram ontem suas funções
nas delegacias da região. Os
19 agentes, quatro escrivães
e uma psicóloga já estão atu

ando, mas os dois delega
dos anunciados ainda não se

apresentaram.
O delegado Adriano Spola

ar deu as boas vindas aos no

vatos, em reunião na tarde de
ontem. "Organizamos o tra

balho e apresentamos os tur

nos", confirmou Spolaor. Ele
prevê mudanças das policiais
mulheres destinadas à Dele

gacia de Polícia de Proteção à
Mulher, Criança, Adolescente
e Idoso. "Devemos transferir '

policiais homens para lá, não

podemos ter só mulheres na

quela delegacia que recebe
homens presos", declarou.

Por enquanto, estão na de

legacia uma escrivã, uma psi
cóloga e quatro agentes. Ou
tros 11 agentes e dois escrivães
começaram a trabalhar na de

legacia da Comarca de Jaraguá
do Sul. Em Guaramírim, en

traram em atividade os quatro
agentes e um escrivão. O De

legado Regional Uriel Ribeiro
espera que o novo profissio
nal designado para a regional
se apresente. O delegado Eric
Issaao Uratani, ainda titular
na cidade de Garuva, deve se

transferir para Jaraguá do Sul
na próxima semana.

Câmeras

Corupávai receber
videomonitoramento
Segundo Grubba, a inau

guração das cinco câmeras
de videomonitoramento de

Corupá deve acontecer den
tro de duas semanas. "Hou
ve um atraso por razões téc
nicas, mas os recursos estão

garantidos." Em Corupá ele
fez a entrega de uma viatura

para a Polícia Militar.

"No início de 2013 teremos
certamente novos escrivães,
e vou pedir novos concursos

para a Polícia Civil", adiantou
-

o secretário. Ele afirmou que
todos os profissionais concur
sados já foram chamados e

distribuídos, e 'isso apenas di
minuiu a defasagem, mas não
resolveu o problema.
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Agendados
candidatos
• Dieter Janssen - visita
com vereadores nos bairros
e reuniões com lideranças,
entrevista na Rádio Jaraguá.
• Moacir Bertoldi - reunião
com eleitores e candidatos,
preparação para entrevista na
Rádio Iaragua,
• Cecília Konell- (sem

. agenda de campanha).

Em Guaramirim

, Os mesários que vão trabalhar
nas eleições devem p�ssar por'!ii: ..'

, treinamento no próximo mês.
Conforme a chefe do cartório
da 87a Zona Eleitoral, Simone
Ladeira, os presidentes de
mesa e os primeiros mesários
de Jaraguá do Sul passarão
po.r treinamento entre os dias
3 e 6 de setembro, na Scar.
Os que vão atuar em Corupá
farão o treinamento nos dias
11 e 12 de setembro, na Aciac.
Ao todo 'serão capacitadas
aproximadamente 700

pessoas. Na 60a Zona

Eleitoral, os treinamentos'
devem contecer na segunda
quinzena de setembro
nas câmaras municipais.

Irregularidades
.,A, equipe 40 Cartório Eleitoral

.

estásafndo às ruas para fazer
a fiscalização da propaganda
eleitoral em Jaraguá do
SW. Durante as visitas.
tem encontrado algumas
irregularidades. Conforme a

chefe' do cartório eleitoralda 87a
Zona Eleitora], Simone L�deira:,
amaioria dos casos fere o artigo
10 da resolução' do TSE número
23.370/2011, que proíbe a

veiculação de propaganda de
qualquer natureza nos bens
cujo uso 'dependa da cessão ou
permissão do poder público,
como por exemplo igrejas,
clubes e tos com

o

�
I J I

T

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Passagens com
desconto' para idosos

"

Egarantida aos idosos maiores de 65 tarina vai apurar as supostas irregularida-
anos a gratuidade no uso do transporte des e descumprimento da lei.

coletivo interestadual, conforme determi - Na rodoviária de Iaraguã do Sul, passam
nação do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. em tomo de 20 ônibus de diferentes linhas
Segundo a legislação, as empresas preci- da Auto Viação Catarinense e, segundo o

sam garantir duas vagas nos ônibus para os encarregado de vendas, Nelson Marcos
idosos. Os demais passageiros maiores de Zips, a empresa vem respeitando o Estatu-
65 anos têm direito a pagar 50% do valor. to do Idoso. Ele relata que todos os dias são
Porém, há denúncia de que isso não vem disponibilizadas passagens com gratuida
acontecendo em Iaraguã do Sul. de e com desconto. "A procura maior são

Por causa disso, o Promotor de Iustí- pela isenção do pagamento", disse.
ça substituto da 5a Promotoria de Justiça Entretanto, o promotor Sampaio quer
da Comarca de Jaraguá do Sul, Rafael Pe- investigar a situação em todas as empre
dri Sampaio, acatou a reclamação de um sas de transporte coletivo interestadual do
usuário que acusa a empresa Auto Viação ( município. Para ele, é necessário que a co
Catarinense de negar a disponibilização de munidade denuncie os casos em que não

passagens para os idosós. "O usuário ale- tenha sido respeitado o direito dos idosos.
gou que não estava conseguindo comprar Para fazer as denúncias, os interessados'
passagem com desconto", disse. Agora o devem procurar a promotoria situada na

Ministério Público do Estado de Santa Ca- rua dos Imigrantes, n° 500, no bairro Rau.

FABIO MOREIRA

retz lota a ee»
O Professor Gretz, um dos maiores e mais requisitados palestrantes do País,
esteve em Jaraguá do Sul na noite de terça-feira, na Scar. Gretz já recebeu vários
prêmios nacionais de reconhecimento pelo trabalho realizado em 30 anos de

serviços. Neste período, realizou mais de quatro mil palestras e publicou
13livros. O evento em Iaragua foi realizado pela coligação "Nova Jaraguá".

/

Antídio
•

apoia
Dieter
O empresárioAntídio
Lunelli, ex-presidente do
PMDB, declarou apoio ao

candidato da coligação
Nova Jaraguá, Dieter
Janssen (PP), na última
terça-feira. "Eu apoio
Dieter, Iaraguá do Sul
merece um administrador

que respeite as pessoas",
afirmou.

Marcha

pela Paz em
Guaramirim
Moradores de Guaramirim
estão organizando a Marcha

pela Paz, que acontece no
próximo sábado, às 8h45,
em frente à IgrejaMatriz, no
Centro da cidade. Conforme
uma das organizadoras,
Cristina Diégoli, o objetivo
é chamar a atenção das
autoridades para o aumento

da violência no município.
"Precisamos de mais segurança
e mais policiais na rua", disse.
A proposta é que todas as

pessoas participem vestidas
de camiseta branca.

Lula no
horário
eleitoral
o candidato a prefeito de

Corupá, João Carlos Gottardi
(PT), está articulando todos
os contatos para fortalecer a

campanha para prefeito. Lula
é uma das figuras políticas que
já gravou apoio ao candidato.
Além do ex-presidente,
também aparecerão nos
programas eleitorais o

deputado federal Décio Lima
e aministraIdelí Salvatti.

Cecília e

transporte
coletivo
A candidata à reeleição Cecília
Konell (PSD) disse ontem,
durante entrevista para a

Rádio Jaraguá, que a empresa
que explora a concessão de

transporte coletivo cumpriu
todos os compromissos com
a atual administração. Onde
estão os mini-terminais?
Eu não vi. Alguém viu? .

Compromisso
com C) poder
público
Os compromissos assumidos
por gestões passadas não
podem ser ignorados. No
caso do transporte coletivo, a
empresa assinou um contrato

com o poder público (segundo
termo aditivo número 309/2006
ao contrato 67/96) e assumiu
o compromisso, na cláusula
quinta, de construir até 31
de julho de 2007 onze mini
terminais de bairros.
Mas até agora nada ...
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Hospital São José

Para direção demora foi caso isolado
Situação na terça
aconteceu pela alta
demanda, atraso de'
médico e nova forma
de atendimento

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Ontem de manhã o Pronto
Socorro (PS) do Hospital

São José não parecia o mes

mo local da tarde da última

terça-feira, quando dezenas de

pessoas se acumulavam nas

cadeiras da sala de espera e

aguardavam até seis horas por
uma consulta. Cerca de 20 pes
soas esperavam o atendimento,
que passou por mudanças nos

últimos dias.
O diretor administrativo

do hospital, Maurício Souto
Maior, revelou que o ocorrido
de terça foi Hum caso isolado,
resultado de uma soma de fa
tores", disse. O que aconteceu,
segundo ele, foi uma procura
acima da média por consultas

EDUARDO MONTECINO

CALMO Situação ontem de manhã foi mais tranquila no Pronto Socorro

emergenciais e a não adapta
ção dos usuários ao novo Pro
tocolo de Acolhimento com

Classificação de Risco, im

plantado na última semana.

Para piorar, houve '0 atraso

de um dos médicos respon
sáveis pelo setor, resultando

A estrutul-a do setor
O novo sistema de atendimento adotado pelo
Hospital São José é chamado de "Protocolo de
Acolhimento com Classificação de Risco". Ele
integra o programa Humaniza SUS, do governo
federal. O diretor do hospitalMaurício Souto
Maior salientou que o novo protocolo humaniza
a relação entre o profissional e a comunidade e

que "todas as pessoas que procurarem o hospital
serão atendidas". Os serviços do Pronto Socorro
são feitos por três médicos - dois clínicos gerais e
um ortopedista. Os profissionais trabalham em

sistema de revezamento. São três disponíveis para
a comunidade durante o dia e dois durante a noi
te. Diariamente são atendidas aproximadamente
250 pessoas e, deste número, 20% apresentam
grau de urgência, que, segundo o Protocolo de
Acolhimento, requer atendimento imediato.

em lentidão no atendimento.
O diretor da unidade disse

que por ser implantado um

novo modelo de atendimento
há um processo de adaptação
para os profissionais e pa
cientes. "Toda mudança gera
desconforto", salientou.

Ele explicou que esse siste
ma de atendimento classifica
os pacientes pela gravidade do
caso e o tempo de espera varia
conforme os casos, onde os

mais graves são atendidos com
mais agilidade (veja quadro).

A partir desse modelo,

quando chegam à unidade as

pessoas terão uma noção apro
ximada de quanto tempo pre
cisarão esperar até serem cha
madas. "Isso causa ansiedade,
impaciência e agitação. Com o

novo protocolo, os atendimen
tos não acontecem mais por
ordem de chegada, mas pela
situação em 'que se encontra o

paciente. É dada prioridade aos

casos urgentes, selecionados a

partir de uma pré-consulta re

alizada pelo profissional de en
fermagem responsável, assim

que o paciente chega ao setor",
justificou.

Com o novo protocolo,
os atendimentos não
acontecem mais por
ordem de chegada,
mas pela situação

do paciente.
Maurício Souto
Maior, diretor

Novo sistema

Atendimento definido por cores
A classificação dos pacientes é feita conforme a gravi

dade de cada caso. Depois de passar por uma avaliação
preliminar, os usuários são classificados com cores de
acordo com a situação. Cada cor representa um tempo
de atendimento.
• Vermelho: indica prioridade zero e é dado àqueles
que necessitam de atendimento imediato. São casos
de pacientes politraumatizados, com tamponamento
ou hemorragias e transfusões de sangue, parada car

diorrespiratória, infarto, acidente cardiovascular ce
rebral, dor intensa, tentativa de suicídio, entre outros.

• Amarelo: prioridade um, indica pacientes que ne

cessitam de atendimento em, no máximo, 40 minu-

tos. São pessoas que apresentam convulsões, febre
alta, dor leve e moderada, diarreia contínua, fratu
ras e torções.

• Verde: Não urgente, o paciente pode ser atendido em

até duas horas, após os casos vermelhos e amarelos.
São casos ambulatoriais como febre leve e moderada,
infecções de pele, tosse, gripes, verminoses, alergias
leves, entre outros.

•Azul: Neste caso, o paciente pode procuraruma Unida
de Básica de Saúde ou esperar para ser atendido após
os pacientes classificados com prioridades superiores
e por ordem de chegada.' Neste caso, a espera pode ser

de quatro horas ou mais.
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Na ficção, o "Homem de Ferro" ou "IronMan" (em inglês) é o super-herói Tony
Stârk, Tony é um cientistamultimilionário e empresário genial, formado com
PhD em Física e Engenharia de Automação. Além de seu grande intelecto
possui força e velocidade sobre-humana e sempre vence os super vilões. Na
vida real, o 'Homem de Ferro' é um superatleta quemora em Iaraguá do Sul,
é empresário bem sucedido, e atende pelo nome de Márcio Milcke.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Largada do Iron
Man Brasil em

Florianópolis,
com2000

atletas

Conquistas
Márcio tem figurado no
pódio entre os primeiros
colocados namaioria dos
eventos em que participa.

o

Seria preciso uma edição
inteira do jornal para
citá-las. Entre troféus e

medalhas são mais de
500 conquistas.

Trabalho
Em 1979, o "Homem de Ferro" ingressou no
Centro de TreinamentoWeg. Permaneceu
na empresa até 1987, quando exercia o

cargo de chefia. Durante um breve período
(seis meses) trabalhou como representante
comercial. Em meados de 1987 se

estabeleceu com negócio próprio e fundou
a empresa Distribuidora de Materiais
Elétricos e Hidráulicos Marmil.

Márcio na
Maratona da

Antártica, em
maio de 2012

rand s V nturas
As últimas aventuras do "Homem de Ferro" nesse ano foram: AMaratona do
Deserto de Atacama (28 de janeiro); Maratona de Gelo naAntártica (12 de maio),
que foi o tema do episódio do quadro "Planeta Extremo" exibido no Fantástico,
em que o repórter Clayton Conservani também participou e completou a prova;
O IronMan de Florianópolis (27 de maio), que Márcio completou em 13horas
15minutos e 37segundos, e a UltraMaratona de Urubici (25 de junho).

•
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Falnília e estudos
Márcio Milcke, o "Homem de Ferro" de
verdade, nasceu no dia 1 de novembro de
1963 no município de Schroeder. É filho de

Ingo Milcke eAlvinaMilcke. Márcio tem

quatro irmãos: Marilson, Marildo,Marli e
Margarida. É casado com SonnyThomsen
Milcke. Era ainda criança quando a família

.

foimorar em Joinville. Iniciou os estudos na

Escola Básica Germano Timm, na Cidade
dos Príncipes. Neste estabelecimento
concluiu o primário. A família mudou-se
para Iaraguá do Sul, eMárcio fez o ginasial
na Escola de Educação Básica Professor
Heleodoro Borges e o Ensino Médio no

Colégio Marista São Luís. Cursou
Economia na FURB, em Blumenau.

No mW1do dos esportes
Ao longo da carreira de atletamúltiplo, Márcio tem vivido ciclo esportivo em
diferentes modalidades. Dos dez aos 15 anos praticou as modalidades de
atletismo (longa distância), voleibol, basquete, natação, futebol e handebol. Aos
16 anos encantou-se com o ciclismo, disputou corridas de estrada, mountain
bike e downhill. No ano de 1979 começou a praticar surfe com os irmãos Guida
e Douglas Bretzke. Em 1983 iniciou as atividades deVoo Livre, comAsa Delta.

Alguns jaraguaenses adeptos de esportes radicais fundaram o "Iaraguá Clube
deVoo Livre". São Eles: Ary Carlos Pradi, Márcio Milcke,WalterWeege eAntônio
Weinfurter. Márcio presidiu o Clube durante oito anos. A partir de 1991 resolveu

que voaria também de Parapente e assim o fez. Neste período frequentou
aulas de pilotagem para aeronaves de pequeno porte e tirou o brevê de piloto
junto ao Aeroclube de Blumenau. Exerceu também a atividade de instrutor de
voo livre por oito anos. A partir de 2007 começou a praticar o Triatlo (natação,
ciclismo e corrida). Não satisfeito incluiu no rol de seus esportes aMaratona
(42.195m) e aUltraMaratona (100 km). Em 2011 foi a vez do IronMan, que é

composto por: natação (3,8 km), ciclismo (180 km) e corrida (42,195m); não
se esquivou de participar da "Corrida de Aventura" de 80 km (4x20), cujas
equipes são formadas por quatro atletas, onde cada um corre 20 km, nos mais
variados tipos de terrenos: praia, selva, pantanal, montanha e até deserto.

Projeto
futuro
O "Homem de Ferro" está se

preparando para os próximos
desafios, os treinamentos são diários
e começam de madrugada, às 4 horas.
Cada dia uma modalidade: ciclismo
(120 a 180 km); Corrida rústica (25
km); Natação (uma hora); Duas vezes
por semana alterna corrida em esteira:
e bicicleta ergométrica em uma

câmara frigorífica, cuja temperatura
oscila entre 0° a 32° negativos. O
objetivo geral é competir nos grandes
eventos em alto nível. O objetivo
específico é competir em igualdade
de condições com os melhores
ultramaratonistas do mundo na

Ultramaratona do Gelo naAntártica.

Márcio em ação durante o Iron Man Brasil,
em Florianópolis, nos 180 km do ciclismo

• •

lC a u
A homenagem dos desportistas catarinenses a

você Márcio, o verdadeiro "Homem de Ferro",
que a cada passo se reinventa e se renova, e

cuja atitude é um grito de alerta para o mundo .

inteiro ouvir: o impossível não existe!
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FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÃ DO SUL/DIVULGAÇÃO

Festival Jaraguaense da Canção

Bel Bandeira vence na

categoria "inéditas"
Escolha aconteceu no Teatro da Scar e premiou os cinco primeiros colocados

palco do Gran
de Teatro da
Scar atendeu
a final da ca

tegoria "iné
ditas" do Fes

tival Jaraguaense da Canção.
Dos 23 candidatos inscritos, 12
passaram por seletiva, no Insti
tuto Federal de Santa Catarina
(Ifsc), em 16 de julho. A final,
realizada sábado, premiou cin
co concorrentes com medalhas

e dinheiro. Uma comissão jul
gadora avaliou os seguintes
quesitos: melodia (harmonia
e ritmo), afinação, dicção e in

terpretação.
O primeiro lugar foi con

quistado por Maria Isabel Ban
deira, com a música "Manosol,
manalua". Ela recebeu R$ 2,5
mil. O segundo foi Carlos Tori
no Grillo, com a música "Casa
Nova". Ele ganhou R$ 2 mil.
Cleiton Ataide da Silva ficou

em terceiro, com "Minha Ora- prêmios são: Cleiton Missio;
ção". Ele teve como prêmio R$ .» Juscelino Luiz da Silva; Jair Ha-
1,5 mil. Em quarto ficou Robert fermann; Cassiana Bueno da
Correia Velozo, com a música Silva; Elizeu Manoel Cordeiro
"Pra dizer que te amo". Ele re- de Souza, Leandro Felipe Cor
cebeu R$ 1 mil. Para o quinto reira e Ionatan Cristian Silva

lugar foram pagos R$_700 para no Belarmini; Anderson Alves
Marcos Paulo Fagundes, com a da Nobrega Souza; Ioabe Go

canção "Oh, Nega". mes Ferreira; Anderson Valério
No próximo sábado, às 19h, Souza da Silva; Jesrene Keren

também na Scar, ocorre a final Mariano; Flávio Nunes Nasci
da categoria "interpretação". mento; Talita Santos; e Deni
Os concorrentes aos mesmos Francisco de Lima.

IEL DRI
liderança,EquluMII

JaraDlá do Sul2 I
Dodri.com.br

Oficina de
fantoches com

MeryPetty
-

A Sociedade CulturaArtística
de Iaraguá do Sul programa ofici
na com o objetivo de incentivar a

produção de teatro de fantoches
e despertar interesse pela ativi
dade. As aulas serão ministradas

porMeryPettynos dias 24 e 25 de

agosto, e dias 31 de agosto e 1 de
setembro; totalizando 20h de ati
vidades. O investimento é de R$
165 à vista ou R$180 em dois pa
gamentos de R$ 90. Informações
,pelo telefone 3275-2477 ou pelo
e-mail curso@scar.art.br.

Mery Petty é graduada em

Educação Artística - Licencia
tura e Bacharel em Artes Cêni
cas pela Furb. Atua como atriz,
diretora e professora de teatro

desde 1987. Desde 2005 atua

com propostas de teatro de
lambe-lambe, e representa a

área das artes cênicas no Con -

_

selho de Cultura de Iaraguá do
Sul, ocupando atualmente a vi
ce-presidência deste colegiado.
Foi fundadora do Gats, atuando
neste grupo de teatro durante
20 anos, até criar a Cia. Alma Li
vreem2007.

Como pesquisadora, foi res
ponsável pelo resgate da histó
ria de Margarethe Schlünzen, a

"Móin-Móin" bonequeira que
desenvolveu atividades com tea

tro de fantoches nas décadas de
1950 a 1970 em Jaraguá do Sul,
tema de artigo publicado na edi

ção número três da revista que
leva o nome da precurssora do
teatro de formas animadas, edi
tada pelaUdesc e Scar.

Mery é mencionada como

uma das referências do teatro de
bonecos alemão na 2a edição do
"Dicionário do teatro brasileiro"
da Editora Perspectiva - Edições
Sesc - SP - 2009. Ao lado da pes
guisa e da produção cultural,
confecciona e'atua com bonecos
de luva na Arte-Educação desde
1981. Saiba mais em: merypetty.
com.br e almalivre.com.br.

I
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Previsão do TeDlpOFonte: Epagri e Tempo Agora

SãoMiguel
do Oeste
'YÂ
18°26°

Ohapeeô
'Y Â
17° 23°

Joaçaba
'YÂ
12° 27°

Tempo seco

continua
Nuvens e nevoeiros na

madrugada e manhã
no leste do Estado, com
predomínio de sol na
maioria das regiões no
decorrer do dia. Tendência
de 20 a 30: O bloqueio
atmosférico ainda deve
influenciar boa parte do
período, mantendo o tempo
seco. As temperaturas
devem continuarmais
elevadas durante o dia e

amenas à noite. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado Instável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em' Jaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 5km/h
• 12h Vento não favorável Leste 6km/h

Nenhum vento
favorável

7km/h
11km/h

zero%
de possibilidade

de chuva,

• 15h Vento não favorável Leste
• 18h Vento não favorável Leste

Curiosidades
• Os mosquitos são os animais mais perigosos da terra:
ocasionam milhões de mortes ao ano.

• O gorila quando tem fome�ostra a língua.
• O crocodilo não sabe mostrar a língua.
• Um cão tem o olfato 20 vezes mais apurado do que o homem, ainda que
sejam superados pelos porcos.

• O anfíbio mais venenoso é a Rã FlechaVenenosa que vive na Colômbia.

Sudoku

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.

I J r I
r

Joinvil1e
'Y Â
15° 25°

Jaraguá do Sul
'Y Â
17° 25°

Rio do Sul
'YÂ
14° 24°

Blumenau
'Y Â
18°260

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

Florianópoli
'Y •
17° 230

São Joaquim
'YÂ
9° 19°

Laguna
'YÂ
17° 26°

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁ)(: 23°C

Críeíúma
'Y Â
17°29° NOVA 17/8

QUINTA
MíN: 18°C
MÁ)(: 24°C

CRESCENTE 24/8

Jeans e

t-shirt para a

temperatura
amena

SEXTA
MíN: 17°C
MÁ)(: 25°C

r 'CHEIA 31/8

MINGUANTE 8/9

São Francisco do Sul
• Preamar
• 21126: 1,6m
• 15h26: 1,8m
• Baixamar
• 7h34: -0,1 m
• 20h09: 0,2m

ltajaí
• Preamar
• 1h12: 1m
• 14h10 1,2m
• Baixamar
• 7h42: 0,1m
• 20h17: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• 1h17: 1,1m
• 14h34: 1,2m
• Baixamar
.8h: Om
• 20h19: 0,3m

Imbítuba
• Preamar
• Oh17: 0,6m
• 14h13: 0,7m
• Baixamar
• 7h43:0m
• 20h09: O,2m

Palavras Cruzadas

Tábua
das marés

" '1'1 I I r I I I "I'" I I,
I 'I I ri I r
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"

HORIZONTAIS
1. (Biol.) O segundo estágio da mitose, durante ó qual

os cromossomos se dispõem na zona equatorial
do fuso

2. Abrevia-se ltda.
3. O exímio violinista italiano Niccolo (1782-1840)
4. São quatro em um maço de baralho / Deusa do

amor, a Vênus indiana
5. Poeta
6. As iniciais do ator Tornado, do cinema, teatro e TV I

O clarão que se difunde ao amanhecer
7. A peça mais importante do xadrez I O centro de...

Maringá
8. Arrendar I Anistia Internacional
9. Aquele que protege artistas e sábios
10. Sufixo que forma verbos frequentativos / Milho,

em inglês
11. O primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em

1937
12. Agredido repetidamente com um pau
13. Que forma contornos sinuosos.

VERTICAIS
1. Garne de boi marinada numa mistura de alho, grãos

de pimenta, açúcar, sementes de coriandro etc., 13
defumada e depois cozida

2. 38 pessoa do plural (fem.) I Aparelho receptor que
foi muito usado por grandes empresas jornalísticas

3. O norte-americano Woods, um dos melhores gol
fistas da atualidade I A província mexicana onde se

localiza Cancún, famoso centro turístico
4. Mulher que, vive maritalmente com homem, sem

estar com ele casada / O nome do diretor teatral
'Thomas

5. Abreviatura (em português) da Finlândia / Famoso
desenho da Disney baseado em um clássico da
literatura chinesa I Que te pertence

6. Descarregar urna arma de fogo / Uma injusta dis
criminaçâo

7. Que remedeia, que repara / Celebrado, afamado
8. Atividade de planejar e executar, intelectual e gra

ficamente, livros, preparando textos, diagramação
etc. I Todos correm para o mar

9. Nascida no país do Oriente Médio que tem Teerã
como capital.

123 4 5 6 7 8 9
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DIEGO JARSCHEL

Olha O boa-pinta do Neni JW1kes no club The Way, J
pego registrando a balada com projeto Mashup ,,/
............................................................................................................................................

DIEGO JARSCHEL
f�
Jlil"

Eduarda Caroline

Hornburg e Thiago Rubin
descontraindo em noite no
Madalena Chopp & Cozinha
..................................................................................

Pela paz
E dado o choque do acontecido na última
semana, ainda há outra manifestação
para acontecer em Guaramirim. Está
sendo organizada umamarcha pela
paz para este sábado, dia 18, com
concentração às 8h45, em frente à

,

Paróquia Senhor Bom Jesus. Todos estão
convidados a marcar presença com

cartazes, camisetas e bandeiras brancas.

Sacra contrata
Que tal trampar num dos melhores points
da cidade?Vagas abertas, o Sacramentum
Pub está à procura de bons garçons
para integrar sua equipe. Se você aí é.
simpático, tem certa experiência na área,
está acima dos 25 anos e topa o horário
do pub, liga já no 8832 1524, que uma boa
oportunidade te espera.

ERICDELlMA

Na cena: Deni e Odilon Fachini
curtindo a vida noturna, aqui
no London Pub no show com a

dupla Elton & Fernando
•••••••••••• r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sorteio Bal e Budweiser
Corre já visitar a fan page do PorAcaso no Facebook
que estamos sorteando brinde dosmais cobiçados na
timeline. Cedido pelaAcrílicos Santa Clara, temos um
balde lindaço exclusivo da
Budweiser. Transparente e com

base luminosa, é peça de arte
para o bar de qualquer um, e
está reservado para premiar
o ganhador da promo. Hoje
no PorAcaso.com tem post
com mais infos e o link direto,
acessem para conferir.

ERIC DE LIMA

Como fazer um homem feliz: Anapaula
Pellin e sua alma gêmea, Jean Stabelin,
divertindo-se em balada·na PatuáMusic ",/
...................................................................................................................

"Den�re ôsvãrios prob mas

que âevernset resolvidos
na cidadé espero que os

, candidatos não queiram que
Jaráguá apenas cresça, mas .

que se desenvolva, incluindo
ações derivadas da ideia de
süstentabilidade, Que também
busquem invéstímentos em
inobilídade urbana e segurança
pública, a oomeçar pela

., ihímtnaçãó das vias."

TiagoAl,lg!lSto .

Hetnpkemaier
Espfndola· '

Estagiário

" Motoristas que correm na cidade:

pela necessidade de chegar
primeiro no próximo semáforo. "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste
'Y Â
18° 26°

Joaçaba
'YÂ
12° 27°Chapecó

'Y Â
17°23°

Tempo seco

continua
Nuvens e nevoeiros na

madrugada emanhã
no leste do Estado, com
predomínio de sol na
maioria das regiões no
decorrer do dia. Tendência

de 20 a 30: O bloqueio
atmosférico ainda deve
influenciar boa parte do

período, mantendo o tempo
seco. As temperaturas
devem continuarmais

elevadas durante o dia e

amenas à noite. Fonte: www.ventosbrasil.com.br

Ensolarado· In'stável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos pára hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Leste 5km/h
• 12h Vento não favorável Leste 6km/h
• 15h Vento não favorável Leste 7km/h
• 18h Vento não favorável Leste 11 km/h de possibilidade

de chuva.

Nenhum venlo

favorável

zero%

Curiosidades
• Os mosquitos são os animais mais perigosos da terra:
ocasionam milhões de mortes ao ano.

• O gorila quando tem fome !!l0stra a língua.
• O crocodilo não sabe mostrar a língua.
• Um cão tem o olfato 20 vezes mais apurado do que o homem, ainda que

sejam superados pelos porcos.
• O anfíbio mais venenoso é a Rã FlechaVenenosa que vive na Colômbia.

Sudoku f'

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.

Joinville
'Y Â
15025°

Jaraguá do Sul
'YÂ
17° 250

Rio do Sul
'YÂ
14° 24°

Blumenau
'Y Â
18°26°

Florianópolis
'Y •
17°23°

São Joaquim
'YÂ
9° 19°

Laguna
'Y Â
17° 26°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Proteja
os olhos!

/

CriciÚInR.
'Y Â
17°29° NOVA 17/8

AMANHÃ
MíN: 18°C
MÁX: 23°C

QUINTA
MíN: 18°C
MÁX: 24°C

Jeans e

t-shirt para a
temperatura

amena

SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

CRESCENTE 24/8

São Francisco do Sul
• Preamar
• 21126: 1,6m
• 15h26: 1,8m
• Baixamar
• 7h34: -0,1m
• 20h09: 0,2m

ltajaí
• Preamar
.lh12: 1m

·14hl0 1,2m
• Baixamar
• 7h42: O,lm
• 20h17: 0,3m

Florianópolis
• Preamar
• lh17: 1,lm
• 14h34: 1,2m
• Baixamar

·8h: Om
• 20h19: 0,3m

Imbituba
• Preamar
• Oh17: 0,6m
• 14h13: 0,7m
• Baixamar
• 7h43: Om
• 20h09: 0,2m

"'.I CHEIA 31/8

MINGUANTE 8/9

Tábua
das marés
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Palavras Cruzadas

HORIZONTAIS
1. (8iol.) o segundo estágio da mitose, durante ó qual

os cromossomos se dispõem na zona equatorial
do fuso

2. Abrevia-se lida.
3. O exímio violinista italiano Niccolo (1782-'1840)
4. São quatro em um maço de baralho / Deusa do

amor, a Vênus indiana
5. Poeta
6. As inic.iais do ator Tornado, do cinema, teatro e TV /

O clarão que se difunde ao amanhecer

7. A peça mais importante do xadrez 10 centro de...

Maringá
8. Arrendar / Anistia Internacional

9. Aquele que protege artistas e sábios
1 D. Sufixo que forma verbos frequentativos / Milho,

em inglês
11. O primeiro Parque Nacional do Brasil, criado em

1937
12. Agredido repetidamente com um pau
13. Que forma contornos sinuosos.

VERTICAIS
t. Carne de boi marinada numa mistura de alho, grãos

de pimenta, açúcar, sementes de coriandro etc., 1.3
defumada e depois cozida

2. 3a pessoa do plural (fem.) I Aparelho receptor que
foi muito usado por grandes empresas jornalísticas

3. O norte-americano Woods, um dos melhores gol
fistas da atualidade I A província mexicana onde se

localiza Cancún, famoso centro turístico

4. Mulher que vive maritalmente com homem, sem

.

estar com ele casada I O nome do diretor teatral
.

·Thomas
5. Abreviatura (em português) da Finlândia I Famoso

desenho da Disney baseado em um clássico da

literatura chinesa / Que te pertence
6. Descarregar umá arma de fogo / Uma injusta dis-

criminação ,

7. Que remedeia, que repara I Celebrado, afamado
8. Atividade de planejar e executar, intelectual e gra

ficamente, livros, preparando textos, diagramação
etc. I Todos correm para o mar

9. Nascida no país do Oriente Médio que tem Teerã

como capital.

2 t4 8 95 63
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contato@poracaso.com

DIEGO JARSCHEL

Olha O boa-pintá do Neni J1Ulkes no club The Way, 1
pego registrando a balada com projeto Mashup

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

DIEGO JARSCHEL
,.,
,,'

Eduarda Caroline

Hornburg e Thiago Rubin
descontraindo em noite no

Madalena Chopp & Cozinha
...................................................................................

Pela paz
E dado o choque do acontecido na última
semana, ainda há outramanifestação
para acontecer em Guaramirim. Está
sendo organizada umamarcha pela
paz para este sábado, dia 18, com

concentração às 8h45, em frente à
.

Paróquia Senhor Bom Jesus. Todos estão
convidados am�car presença com

cartazes, camisetas e bandeiras brancas.

Sacra contrata
Que tal trampar num dosmelhores points
da cidade?Vagas abertas, o Sacramentum
Pub está à procura de bons garçons
para integrar sua equipe. Se você aí é
simpático, tem certa experiência na área,
está acima dos 25 anos e topa o horário
do pub, liga já no 8832 1524, que uma boa

oportunidade te espera.

ERICDELIMA

Na cena: Deni e Odilon Fachini

curtindo a vida noturna, aqui
no London Pub no show com a

dup� Elton & Fernando /
......................................................................................

Sorteio alde Budweiser
Corre jávisitar a fan page do PorAcaso no Facebook
que estamos sorteando brinde dosmais cobiçados na
timeline. Cedido pelaAcrílicos Santa Clara, temos um
balde lindaço exclusivo da
Budweiser. Transparente e com

base luminosa, é peça de arte

para o bar de qualquer um, e
está reservado para premiar
o ganhador da promo. Hoje
no PorAcaso.com tem post
commais infos e o link direto,
acessem para conferir.

Como fazer um homem feliz: Anapaula
Pellin e sua alma gêmea, Jean Stahelin, :

divertindo-se em balada na Patuá Musi� ....
/

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

TiagoAugusto
Hempkemaier
Espindola -

Estagiário

(( Motoristas que correm na cidade:

pela necessidade de chegar
primeiro no próximo semáforo. "

,

. .Agenda i

,HoJe a noite
• 22h - Quinta Sertaneja / Shaw com Pablo Portes / Elas free
até as OOh
Local: London Pub 14? 3055 0065

• 20h - Show SoprandoBaixo, commúsicos AmouMelo e

GledisonZabote
Local: Teatro Sesc 147 3275 7806

• 22h - Música ao vivo com dupla James eMaurício

Local: SacramentumPub 14788321524
"1'1/

,

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES: ArribaMexican Bar - 33711160 1Confraria doChunasco - 3275 14491 EspaçoOca - 3370 9160 1 TheUvingRestaurante· 33764822 / London Pub- 3055 0065 /

CachaçariaAgua Doce- 3371 8942/Ucoleria - 30540855 1MadalenaChopp eCozinha - 3055 30591Moving Up-9966 6691 /MrBeef- 9608 2166/PatuáMusic-305500641'
'

RoOmNlü'sic&Arts- 96541373/satramentum Pub - 8832 15"24 /TheWayaàb�8433 00831UpperFloor - 96444767(VillaRestaurante eChoperia - 3275 1277

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita 3370-3242

Moa Gonçalves

FLORADA
Floricultura

3275-0393

Jardins e interiores I

Arranjos I Buquês I Acessórios I Arvores frutíferas
j

Feijoada
da Ajinc

7\ Tosábado,apartirdas 11h30,
1 Vsob o comando do compe
tente chef'IulmirRozza, acontece
na IgrejaMatriz São Sebastião, a

•

12aFeijoada daAjinclFME/Arroz
Urbano. O convite para o tradi
cional encontro pode ser adqui
rido antecipadamente, através
dos atletas da equipe de natação
de Iaraguâ do Sul. A renda será
revertida em prol da preparação
dos esportistas nas competições
estaduais. .

Procura
Nem tanto, mas o consumo no
comércio em jaraguá cresceu
urn pouco no vácuo do Dia dos
Pais. E dentre os comprados,
segundos alguns comerciantes,
o celular foi um dos ítens mais

procurados.

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é O grande
AlmirMalheiros, que sempre
lê esta coluna para ficar por
dentro das novidades de nossa
sociedade. Valeu, amigo!

Imagem
No sinaleiro da Procópio, abri
o vidro do carro e gritei para o

candidato Zé da Farmácia. Você
vai produzir uma nova imagem
da Câmara quando reeleger
para vereador? Disfarçou com
urn sorriso, elogiou o meu filho,
e acenou com amão direita e

disse ainda: "Me' ajuda, Moa!".
I I IIL,

MAURICIO HERMANN IDMJLGAçAO
J-_

.... __ ._- ----- _.

:�SP�Rl7jI C> [r>. í? Uf..!7'
I I

I I

I Troféus e Medalhas i
i _�275-4044

I

Falha nossa
o terceiro Encontro do Iec
Master, ex-jogadores do Joinville ,

.

Esporte Clube, será naArena
Joinville e não naArena jaraguá.
Falha nossa! Outra coisa: além
de Nardela, Paulo Egídio,Wilfridt

"Linguiça" e Tebaldi, quem
estará presente também é Zico,
o Galinho de Quintino, e o irmão
Edu, que foi um dos craques do

Iec. Copiou?

Repaginada
AComposée, urna das lojas mais
lembradas no quesito presentes
,e decorações, está todinha
repaginada e com as prateleiras
recheadas de novidades. E o

que émelhor: toda a loja em 10

vezes sem juros.Vai perder?
DOCE PIMENTA Daniel Scoz e sua Daiane Reinert

conferindo wn dos lugares da moda

MAURICIO HERMANN IDMJLGAçAO
r

,

DMJLGAçAO

.

MADALENA As belas

Taciane Niels e Leninha
Montanha prestigiando
o h�ppy hom- mais
�RH�:ntf.do da cidade

SELO Fernando Raboch (D), do
Kantan Sushi L01D1ge, recebe pela
segunda.vez o selo de qualidade
Programa de Alimentos Seguro,
entregue pelo Paulo, do Senac
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Administração
do tempo é fator

preponderante na vida.

Carlos Bernardo

González Pecotche

• Impressionante a
quantidade de carros que
estavam na Scar, terça-
feira à noite. Super lotou o
estacionamento e as ruas

laterais.As pessoas foram
ouvirDieter Janssen.

• Simplesmente demuito
bomgosto o brinde enviado

pelo empresário Otaviano .

Pamplona ao colunista. Um
must!Vai fazer parte demeus
encontros de lazer.

•A construtoraMiotétto
também sinalizou sua
participaçãona 12a Feijoada
doMoa, que rola dia 22 de
setembro, no Beira Rio.

, I',

•Ana Lúcia Pedri é a grande
aniversariante de hoje.
Mil vivas!

Onde comer bem
em Jaraguá
Na Confeitaria Bela

Catarina. Um dos melhores
bufês de jaraguá

DMJLGAÇÃO

moagoncalves@netuno.com.br

NIVER Elaine Malheiro, a bela filha

do casal Almir e Sueli Malheiro, neta
do meu primeiro técnico de futebol,
Lula Malheiro� é a aniversariante

mais festejada de hoje

Live Concept
Omulherio de bom gosto da cidade certamente
vai suspirar com a produção e os detalhes da

ColeçãoVerão 2013, da loja Live Concept Story,
que será lançada hoje, movida a coquetel open
house, e claro, recepcionadas pela elegante e

bonitaAna Demo e sua equipe, treinada e sempre
muito educada. Mais chique impossível!

Humor
Na festa...
omenininho pergunta amãe:
- Mamãe! Por que você é branca, papai é negro e

eu sou japinha?
-Ah, meu filho! Se soubesse a festa que houve

aquele dia... você tem sorte por não latir!

MAURICIO HERMANN /DMJLGAçAO
. "... �

<t�,,..;"" Jf,;P'
-

PRESENÇA Ruan Paoletto e

Andreia Spezia conferindo a PatUá

Pensando bem
Meu pai querido esteja
onde estiver, gostaria de lhe
agradecer, hoje, mais uma vez
pelas inúmeras vezes que você
me enxergou melhor do que
eu sou. Pela sua capacidade de
me olhar devagar, já que nessa
vidamuita gente jáme olhou
depressa demais. Saudades!

Regime da lua
o amigo César Goelzer,
grande Gaúcho, do Califórnia
Lanches, está empolgado
fazendo uma dieta "diferente"

para ficar em forma. Ele já
vem fazendo a dieta há duas
semanas e, até agora, só

perdeu 14 dias. É mole?

Dona Wal
Recebi gentil convite da

Pamplona Empreendimentos,
do arquiteto Otaviano
Pamplona, para participar na
próxima terça-feira, dia 21, às
20h, de um elegante coquetel
de entrega do DonaWal

Residencial, localizado na Rua
Olívio Domingos Brugnago, na
Vila Nova.

Londres
Acho que sou um pouco
injusto quando digo que foi
fraca a participação brasileira
nas Olimpíadas. Não é bem
assim. Afinal, conquistamos 17

medalhas, três foram de ouro.
Ficamos em 22° lugar. Ora,
sabe quantos países estavam
participando? Quase 200.

Então, decepcionante mesmo

foi o Brasil contra o México,
quando ficamos com a prata
no futebol.

i;t�n!m��1ft
í-:

'L
• �,�{Z': ��t<�i1:%;·it:t)j�..�" } ;',' 1 \':

• No sábado, a partir
das 11 h, acontece n.a·
London Pub, uma

.

concorrida feijoada. A
promoção é da Ajapra.

.A descolada marca
Cheia de Graça está
assinando naRevista
Nossa, todos os meses,
uma concorrida coluna
sobre joias e acessórios.
Muito dez!

• Andressa Stock é
.

uma das beldades que
desfilam sempre bem

acompanhadas nas
r.

baladas da moda.

..• Valorize seus pais.

• Com essa/fui!

VENHA CONFERIR!·
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Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

http://luizcarlosamorim.blogspotcom

Crônica

Silêncio interior
"-

As vezes, me sinto um tanto quan-
to frustrado, pois minha cadelinha

pinscher, Pituxa, a nossa Xuxu, não ouve,

enxerga muito pouco, quase não sente

cheiro. Ela já tem quase 18 anos, embora
continue sendo a nossa bebê.
Vivo conversando com ela, falo pelos co
tovelos, mas sei que ela não ouve o som da
minha voz. E daí?, perguntariam vocês, ela
não entenderiamesmo ... Mas ela entendia

algumas coisas, sim. E o tom da nossa voz

pode dizer muito a um cão. A verdade é que
é ela quem conversa comigo e com minha

esposa e parece brincadeira, mas consegue
se fazer entender. Quando ela vem atrás
da gente e late, como quem diz "ô, vocês,
escutem aqui", é melhor ir dar uma olha
da no pote de água, porque ele deve estar
vazio. Se ela fica rondando a gente, corren
do à nossa volta, como quem diz "prestem
atenção, eu quero falar", ou ela está dizendo

que quer comer, que está com fome, ou a

porta do banheiro e da cozinha estão fecha
dos e ela quer fazer xixi ou cocô. Se ela está
atrás da gente e dá uns latidos estridentes,

ovelas

rando, mesmo que estejamuito frio.
Então fico triste, pois falomuito com ela,
mas ela não pode ouvir. Para ela saber que
nós a queremos bem, que estamos aqui para
ficar com ela assim como ela esteve conosco
todos esses anos, a únicamaneira é fazer-lhe

carinho, passar amão no pêlo preto com
manchas amarelas no peito, em cimados
olhos, nas patinhas, e com alguns já brancos
aparecendo, por causa da idade. Agasalhá-la
para não sentir frio, dar-lhe remédio quando
é necessário, deixá-la aconchegar-se a nós,
nossa companheira fiel de tanto tempo.
Seus dentes também estão ruins, os poucos
que ela ainda tem. É que agora já não é
mais possível administrar-lhe anestesia,
para extrair o tártaro, e isso lhe causa infec

ções, fazmal ao estômago, fígado, rins, etc.,
conforme o veterinário. E émuito triste não

poder fazer nada quanto a isto. É terrível
sentir-nos impotentes para melhorar um
pouco mais a qualidade de vida de uma
criaturinha tão querida. Nossa Xuxu está
bem velhinha, já é anciã, mas vai continuar
sendo a bebê da nossa casa.

deve estar frio e ela quer que alguém vá
sentar na sala ou deitar para ela encostar na

gente, ficar quentinha e dormir. De manhã,
quando tem sol e ela começa a dar pulos a
nossa volta, esquecemos de colocar a sua
almofada lá fora, ou ela quer que abramos o

portão que dá acesso ao jardim. Ela adora ir
lá na frente da casa latir para quem passa e

se esquentar um pouco. E por aí afora. '

Quando estou aqui em cima, no escritório
e não tem ninguém lá embaixo para lhe

Quando ela vem atrás da gente
e Iate, como quem diz "ô, vocês,
escutem aqui", é melhor ir dar
uma olhada no pote de água,
porque ele deve estar vazio.

fazer companhia, ela vem ficar em pé aqui
naminha cadeira para eu pegá-la no colo
e ela fica aqui comigo até que eu desça. Ou
então, se um de nós não está em casa, ela
fica lá na frente do portão, esperando, espe-

AAMOR ETERNO AMOR - GLOBO· l8H

Rodrigo tenta entender o sonho que teve com Elisa. Zenó
bio não aceita a ajuda de Seth. Rodrigo sonha com Miriam e fica
ainda mais confuso. Regina afirma a Fernando que Miriam não

se casará com ele. Pedro fica intrigado com o jeito de Gracinha,
Melissa confessa a Dimas que ela criou Elisa. Elisa leva Solange
para morar na casa de Rodrigo. Virgílio segue Laudelino. Gracinha
vê Jair beijando Neusinha. Rodrigo vai à casa de Beatriz e pede
para fazer uma sessão de regressão. Virgílio flagra l.audeiino com

Angélica. Pedro comenta com Gil que Jacira está solteira e Laura
fica enciumada. Virgílio tenta avisar Melissa que encontrou An

gélica .:Melissa pede para Regina avisá-Ia caso' Rodrigo marque
uma consulta com Beatriz. Rodrigo confessa a Beatriz que precisa
descobrir se. Elisa é a mulher de sua vida.

CHEIAS DE CHARME· GLOBO· 19H
Fabian e Inácio afirmam um para o outro que não são pareci

dos. Cida conversa com Conrado. Penha confirma para Lygia que
Alejandro deu em cima dela. Elano admira Stela. Fabian insiste para
que Inácio ensaie antes de se passar por ele. Chayene pensa em

estragar o novo clipe das Empreguetes. Isadora vê Conrado e Cida

se beijando, Socorro consegue enganar Rosário, Conrado confessa

para toda a família que sempre foi apaixonado por Cida e decide se

separar de Isadora. Dinha desconfia de Inácio. 'Conrado leva Máslo
va para a pensão do Borralho. Lygia conta para Manuela que vai se

separar de Alejandro. Cida pensa em Conrado, Otto convida Penha

para ir com ele ao show de Alcione. Isadora pega a senha do cartão
de crédito de Cida. Conrado implora para que Cida fique com ele.

AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21H
.

Carminha foge da casa de repouso. Neide revela a Jorginho
quem é seu pai. Carminha e Max discutem. Jorginho diz a Nina e

Lucinda que descobriu que é filho de Max. Janaína percebe que
Zezé está envolvida na fuga de Carminha. Leandro flagra Diógenes
e Dolores em uma situação romântica. Adauto vê Carminha e Lúcio

conversando e conta para Tufão. Alexia, Verônica e Noêmia desco

brem que Cadinho está fingindo sua doença. Tufão, Zenon e Janaína

encontram Carminha e Lúcio. Jorginho vai atrás de Max.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Arminda estranha quando Zarolha diz que não se lembra do

dia em que procurou Gabriela. Zarolha afirma a Miss Pirangi que
fará Nacib abandonar Gabriela. Rômulo explica a Malvina que sua

mulher sofre de uma doença mental e que está internada em um

hospício. Dorotéia aconselha, Jesuíno a se casar. Quinquina e

Florzinha tentam agradar Jesuíno. Lindinalva e Juvenal combinam

de fugir e se casar, Juvenal pede o dinheiro de sua caderneta de

poupança para o pai e diz que é por causa do noivado com Geru

sa. Mundinho diz a Gerusa que não desistirá dela, Ramiro lembra

de Anabela. Gerusa e Juvenal confessam um ao outro que amam

outra pessoa. Lindinalva diz a Miss Pirangi que está doente para
não se deitar com ninguém e deixa Teodora desconfiada. Jesuíno

se interessa por Iracema. Ramiro diz a Tonico que deseja Anabela

e pede ao filho que fale com a moça.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Clique animal

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

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

.�
..

'«.' ..

f. • Aí' ... ..,_._,

Nico sofriamaus tratos e por pouco não mOITeU de fome. Agora
está Iindão, esperando um lar de respeito e amor. De porte grande,

vacinado e vermifugado, está na ClínicaAmizade - 3371·2340

Aniversariantes
Dorcília Keunecke '

Douglas Wagner
'

Elfrida B. Hoffmann

Elisangela Santen
Geni S. Farias
Gracieli Callaeri Ponstein

Helga Hanemann
Inácio Z. Vitkoski
Ivone M. Stahelin
Jackson C. Bassani
Jeferson R. Schulz

, .'

Lady D. Engel
Luiza A. Natali
Marcondes de A. Polzin
Michele Fiedler
Rafael C. Cerpa
Regina A. W. de Luca
Reinaldo J. Weng

,

Sirlene Gaedtke
Vilmar K. Stinghen
Vitor G. Piancó

, Walter Krüger
.

16/8
Adelia Andreata
Ademir R. Popiolek
Alex Ricardino Correa
Andréia S. Woladasczyk
Andrieta Fernandes P.
Anildo Wilbert
Bianca Buzzarello
Carlos Schmitz
Carmem Dierschmabel
Dietmar Klemms

Isto não e um diário -

Zyg'lllunt Baumlpl ,

Entre setembro de 2010 e

março de 2011, Bauman
manteve uma espécie de
diário em que, em vez de
falar sobre sua vida pessoal,
comentava as principais
notícias dos jornais. O autor

procura desfiarColllentárl.os
sobre, por exemplo,
Berlusconi, Sarkozy, a bolha
alperjca,na, o significado

. contemporâneo da
democracia naPrimavera

Árabe, o dilema de Barak
Obama, ª solídão da .

Inter�et.!fEm cada um elos
textos pretende apresentar
seu senso crítico, como se

ensinasse o leitor a pensar, .

revelando como ele próprio
constrói o seu raciocínio e

como os seus conceitos se

artículam cem a realidade,
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Tirinhas

Cinema
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, 21 h20
• ARCOIRIS3
• Valente - Dub. - 14h20, 16h20
• Os Vingadores - Leg. - 18h20, 21 h

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h20, 15h30, 17h30, 19h40
• O Espetacular Homem-Aranha (3D) - Leg. - 21 h40
.GNC2
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h15

,17h50,21h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

13h10, 17h20
.GNC4
Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -15h,
18h20,21h30

.GNC5
• O Espetacular Homem-Aranha - Dub. - 21 h
• À Beira do Caminho - Dub. -14h30, 16h40, 19h, 21h15
.GNC6
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - 20h, 22h
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 18h
• Valente (3D) - Dub. -14h, 16h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -14h30h
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h15, 15h15, 17h15
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h, 16h20 18h50 21 h30
.GNC3
• Valente - Dub. -13h10, 17h10

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -13h10
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 15h1 °
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 18h20,
21h30
• GNC2
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. -15h20, 17h30,
• Katy Perry: Part of me (3D) - Leg. - Documentário - 19h40,
21h50

• Valente (3D) - Dub. -13h20
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 16h,
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. -18h, 21h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. - 14h,
17h20,20h45

• Valente - Dub. - 14h
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -14h10,
17h20,20h45
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. - 14h30, 16h40, 19h, 21 h20
• SALA VIP
• Na Estrada - Dub. - 13h30, 18h45
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -

16h15, 21h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 14h,
17h30,21h
• CINÉPOLlS 2
• À Beira do Caminho -14h30, 17h10, 19h30, 22h05
• CINÉPOLlS 3
• A Era do Gelo 4 (3D - Dub. -13h20, 15h40, 18h, 20h10
• Os Vingadores (3D) - Dub. - 22h20
• CINÉPOLlS 4
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -13h10,
16h25,20h
• CINÉPOLlS 5
• Valente - Dub. -14h20, 16h45, 19h10
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. - 21 h50
• CINÉPOLlS 6
• Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

18h30,22h
• A Era do Gelo 4 - Dub. -13h50, 16h
• CINÉPOLlS 7
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. - 17h50
• Katy Perry: Part of Me - O Filme (3D) - Leg. - 13h,
15h20,22h10

SHOPPING PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Vingadores 3D/Dub. - 18h20, 21 h
• Outback: uma galera animal - 3D/Dub. - 14h20
• Valente - 3D/Dub. - 16h20
.ARCOPLEX2

.

• Batman: Ressurge- Dub. -13h30, 16h40, 20h
.ARCOPLEX3
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h20, 16h20
• Na Estrada - Leg. - 18h20, 21 h
• ARCOPLEX4
• O Que esperar quando voce está esperando - Leg. - 16h50,
19h, 21h10

• Valente - 3D/Dub. - 14h40
• ARCOPLEX5
• Batman: Ressurge/Leg. -14h20, 17h30, 20h40

"Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge": Oito
anos após a morte deHarvey Dent, a cidade de
Gotham City está pacificada e não precisa mais
do Batman. A situação faz com que BruceWayne
(Christian Bale) se torne um homem recluso em

sua mansão, convivendo apenas com o mordomo

Alfred (Michael Caine). Um dia, em meio a uma

festa realizada na Mansão Wayne, uma das

garçonetes contratadas rouba um colar de grande
valor sentimental. Trata-se de Selina Kyle (Anne
Hathauiay), uma esperta e habilidosa ladra que,
apesar de flagrada por Bruce, consegue fugir.
Curioso em descobrir quem é ela, Bruce retorna
à caverna para usar os computadores que tanto
lhe serviram quando vestia o manto do Homem

Morcego. Aos poucos começa a perceber indícios do
surgimento de uma nova ameaça a Gotham City,
personificada no brutamontes Bane (Tom Hardy).
É o suficiente para que volte a ser o Batman,
apesar dos problemas físicos decorrentes de suas
atividades como super-herói ao longo dos anos.

Claudia Leitte dá à
luz ao segundo filho
A cantora Claudia Leitte deu à luz Ra

fael na quarta-feira, no hospital Aliança de

Salvador, na Bahia. Este é o segundo filho
da artista com o empresárioMárcio Pedrei
ra, que são pais de Davi, de 3 anos. O bebê
nasceu de cesariana, pesa 3.305kg e mede
49cm. Na noite de terça-feira, Claudia pas
sou mal e foi encaminhada para a mater

nidade às 23h45. O parto ocorreu às Oh15.
Mãe e filho passam bem.

Paula Fernandes no
"Criança Esperança"
o show anual "Criança Esperança",

campanha organizada pela Rede Globo,
em parceria com a.Unesco, acontece no

HSBC Arena, no Rio de Janeiro, no sábado.
Em 2011, Paula Fernandes dividiu o palco
com a dupla Victor & Léo. Nesse ano, ela

repete a dose, subindo ao palco ao lado
de Luan Santana, Thiaguinho e Diogo No
gueira interpretando "Canta Brasil", suces
so na voz de Gal Costa.

"Divórcio não é uma
opção", diz Lady Gaga

Engana-se quem pensa que Lady Gaga
não é tradicional quando se trata de casa

mento. A cantora afirmou que: "Divórcio
não é uma opção. Eu voume casar e é isso,
ele vai ficar preso a mim. Eu quero encon

trar um homem que sinta o mesmo", disse.
Gaga afirmou ainda que seumodo de pen
sar e suas decisões se baseiam na experiên
cia que teve com a forma que os próprios
familiares levaram seus casamentos.

Horóscopo
CYl ÁRIES

.

I' Problemas e tensões podem surgir ao longo do dia
Júpiter recomenda a usar sua criatividade para dar um
fim aos desafios sem perder o bom humor. No amor,
imprevistos não estão descartados, mas você saberá o
melhor modo de resolvê-los. Cor: preto.

TOURO
Assuma a liderança de seu grupo profissional se deseja
resolver as pendências existentes. Em casa, ouça o

que cada um tem a dizer antes de fazer julgamentos. É
um dia para exercitar a tolerância em todos os setores,
inclusive no amor. Cor: tons escuros.

II GÊMEOS
Não adote um comportamento orgulhoso e arrogante
no ambiente de trabalho. Evite atitudes autoritárias
das quais possa ouvir reclamações mais tarde. No
relacionamento amoroso, bom dia para falar da
intensidade dos seus sentimentos. Cor: creme.

� CÂNCER
� Analise suas finanças e coloque na ponta do lápis o que

ganha e o que gasta As mudanças em sua vida serão
necessárias - não adie mais! A dois, problemas podem
surgir,mas conseguirá contomá-Ios rapidamente se agir
com mais maturidade. Cor: preto.

11 LfÁo
UL Bom dia para exercer sua liderança Trabalhos em grupo

são os mais favorecidos neste dia Mantenha sempre
uma porta aberta para o diálogo com as pessoas de seu
convívio. No amor, agrade sua cara-metade e ela saberá
retribuir o seu carinho. Cor: branco.

lfk VIRGEM
I IX Você conseguirá ver sua vida de uma perspectiva

diferente. Aproveite os pensamentos mais claros
sobre a sua realidade para tomar suas atividades
mais dinâmicas. No setor amoroso, de mais alegria e

enbJsiasmo no contato com seu amor. Cor: azul.

Aniston está noiva
de Justin Theroux
IenníferAniston, de 43 anos, está noiva

de IustinTheroux, de 41. O ator e diretor fez
o pedido no dia 10 e a atriz aceitou. Os dois
se conheceram durante as gravações do
filme IIWanderlust", no início de 2011, e es
tão há um ano e meio juntos. Diferente do
que foi publicado na revista Star na semana
passada, Jennifer e Iustin não terminaram.
o namoro, eles parecem estar em uma fase
muito melhor no relacionamento.

..n. UBRA
Cuidado com as palavras, pense melhor antes de falar.
No trabalho, busque a causa do problema em vez de
tentar soluções superficiais. No campo sentimental, o
entusiasmo e a paixão vão dar o tempero que faltava
para o relacionamento. Cor: marrom.

m ESCORPIÃO
II L. Organize o seu tempo para cumprir suas

responsabilidades. Trabalhe em grupo, mas cuidado com

pessoas oportunistas. Não deixe que a correria do dia
interfira na busca de suas realizações pessoais; No amor,
dê o apoio que seu par precisa Cor: preto.

SAGrrÁRIO
A alegria e a capacidade de ousar estão em alta,
favorecendo um trabalho de qualidade. Não dependa dos
outros para resolver o que é de sua responsabilidade.
Seja criativo(a), encontre soluções para velhos
problemas. No amor, declare-se. Cor: marrom .

y\_ CAPRiCÓRNIO

"P Tarefas que exijam praticidade e criatividade contam
com boas energias. Seja competitivo(a) e mostre sua
capacidade e seu comprometimento. Assim, vai atrair os
olhares dos superiores. No amor, expresse a intensidade
de seus sentimentoS. Cor: branco.

� AQUARIO
�

Apesar dos desafios do dia, procure não agir de forma
autoritária Mantenha a calma e escolha melhor suas

palavras antes de dizer o que sente. No romance,
considere as vontades do par. Se está SÓ, o momento é
ideal para atrair um amor. Cor: bege.

PEIXES
No ambiente profissional, evite conversas improdutivas.
Não disperse a sua atenção com fofocas ou boatos.
Quanto maior a sua dedicação, melhor será seu
desempenho no trabalho. No romance, tente demonstrar
mais seus sentimentos. Cor: vermelho.
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ARISTON SAL JUNIOR

Patrick W. Koegler, .de 7 anos, -alW10 da Escola

Mwticipal Padre Mathias Maria Stein, foi o
.

vencedor do sorteio promovido pelo- OCP Kids.

A representante de O Correio do Povo, Ana Paula
Maffezzolli (E), entregou o Tablet na sala de aula,

- acompanhada da diretora da escola, Marilene

Dopfer (D) e da professora Marcia Beckert

Isabella completa mais
lUD ano de vida no dia

17. A prima Daiane
envia os parabéns e

muitas feücidades!

Os
-

familiares e amigos
parabenizam Inês de
OUveira Becker pelo

aniversário comemorado
no dia 11, desejando
saúde e feücidades!

Mokwa manda muitos

beijinhos p� a dinda

Naynara Fossüe que
fez aniversário dia 14.

Parabéns!

Os pais Adão e Isolete

Ratico e os irmãos

MaIos e MoDique
parabenizam João

Paulo, que completa
7 anos hoje, desejando
feücidades sempre!

Rubens Júnior
Heinrich aniversariou

dia 15. Os familiares,
amigos, '0 Clube
Ateliê da Arte, o Coral
Ecumênico de Corupá
e o Conselho Tutelar

desejam muitas
felicidades e paz
para gui�r os seus
caminhos

O pequeno
GUilherme

completa 2

aninhos nesta
sexta-feira. Sua

mãe, Neide, seus
familiares e

amigos, desejam
que ele cresça
cada dia mais

saudávél e feliz.
"Parabéns.

Mamãe te ama!"

\
Gustavo Henrique

completou oito meses no

dia 13. O homenzinho da

mamãe e do papaimostra
os dois dentinhos para
a alegria da família,
especialmente da

mamãe Grasi e do

papai Anderson que
o amammuito

VICIOR BEALIDIVULGAÇÃO

Gustavo Oldenburg completa
-

14 anos no dia 17 e, no dia 19,

Gabrielly Oldenburg completa
7 anos. "Que Deus os abençoe

sempre e continuem sendo

esses rllhos maravilhosos. Os

pais Alimar e Viviane e a sua

nova irmãzinha GiuHa os amam
muito. Feücidades!

@ fipc:lSc:I
c:I SUei .vcntúlicl (i c:DtÜ8os
d'rc:l. d 'DpclcUe.ic'ltc:ll

cio

'bado

PA

Ven !s�"!iPadas
na secretaria do CAEB

ocal do e en o: CAE
uaAngelo Tancon, 106 - Ilha da FigueiraI' . ,I I, H. • � •• .
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Ruas são usadas como depósito
Vias na Vila Lenzi são

ocupadas por tubos
de concreto. Situação
incomoda e causa

reclamações,
,ARAGUÁ DO SUL'

Sarnira Hahn

Apromessa era para que a

retirada do material acon
tecesse em até 15 dias, mas

o latoeiro Altair Duarte, que
mora na rua Francisco Za
carias Lenzi, no bairro Vila
Lenzi, não deixou que os fun
cionários da prefeitura colo
cassem mais uma vez os tubos
para escoamento da água na

frente de sua casa.

O morador conta que no

ano passado passou pela mes
ma situação, a prefeitura colo
cou tubos em frente à sua re

sidência, com o compromisso
de retirar em duas semanas e

o material ficou lá por qua
se um ano. Ele explica que os

MARCELE GOUCI-IE

TRÂNSITO Moacir Seboldmostra que a rua ficoumais estreita com os tubos

tubos foram usados para ou

tras obras e que atrapalha
vam muito o trânsito da rua.

Duarte lembra que devido

à posição do material tinha
dificuldade em sair com o

carro da garagem e aconte

ceram acidentes na via. "Um

acidente envolveu um cami
nhão que quebrou dois tubos
e o outro teve como vítima
um ciclista, que teve apenas

ferimentos leves", recorda o

latoeiro. O morador da rua

Paulo Netzel, também reclama
da situação. Moacir Sebold, 45
anos, explica que ninguém
avisou que iriam colocar os

tubos na rua e que espera que
retirem logo. Para ele, a rua

, parece um depósito de mate

rial que atrapalha o trânsito.
O secretário de Obras, Odimir
Lescowicz, explica que o ma-

l

terial foi colocado nas vias na
semana passada, e que ainda
não foram instalados porque
não há número suficiente de
tubos para a conclusão da
obra. Segundo ele, a previsão
é que o trabalho tenha conti
nuidade na semana que vem.

Duarte lembra que
devido à posição
do material tinha
dificuldade em'
sair com o carro

da garagem e

aconteceram
acidentes na via.
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Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de uma pessoa inspiram, Por isso, o Bradesco valoriza cada
um de seus clientes e faz questão de conhecer suas necessidades
e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida,
Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

I!l� I!l Baixe I1ITi leitor de
LI OH Code em seu celular

e aproxime o telefone

I!l do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 510 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 721 9933
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Ponto' de Vista
Cristiano Mahfud
Watzko, escritor

cristiano.watzko@martineUi.adv.br

o Brasil nasOlimpíadas
Qartigo de hoje, é fruto do que

li na coluna do Sr. Luiz Carlos
Prates no dia 14 de agosto, últi
ma terça-feira. Tenho que admi
tir as palavras que faço questão
de repetir abaixo, concordo em

gênero, número e grau: "Sabes o

garotão aquele que ganhou a me

dalha de ouro nas argolas para o

Brasil? Isso mesmo, Arthur Zanet -

ti. Pois dele fiquei sabendo que
paga mensalmente R$ 25 para
treinar no clube Santa Maria, em
São Bernardo (SP). Dureza, com
padre, o cara paga para treinar,
ganha medalha de ouro e alguns
bobões da imprensa vêm dizer
que o Brasil é ouro nas argolas.
Nada disso, ouro é o garotão que
rala feito louco e'ainda pagamen
salidade para treinar. Digamos
aos nossos filhos que para chegar
ao ouro na vida é preciso dar duro
nO'_ garimpo da tenacidade. [ ... ]
Ele foi considerado o atleta mais
"parado" nas argolas, não mexia
um músculo, ainda que vivamen
te aplaudido. Controle total da
cabeça. É assim que se forjam os

campeões na vida: corpo e cabeça

juntos, juntinhas".
Porém, é uma pena saber que

se dependesse dele iriam sobrar
poucos esportes nas Olimpíadas.
Na sua coluna ele cita três espor
tes (ping-pong, hipismo e tiro) e os
classifica como esportezinhos. Nas
suas palavras: II Muita bobagem,
esportezinhos de nada metidos no
meio dos bons e atrativos espor
tes". Será que são tão ridículos estes
esportes? É o que veremos.

O primeiro é um esporte
novo nas Olímpiadas, tendo sido
incluído somente na edição de
Seul em 1988, totalmente domi
nado pelos atletas chineses. O

segundo é um esporte histórico,
sendo que faz parte dos Jogos
Olímpicos desde a edição do ano

de 1900 em Paris. E mais, o Brasil
já conquistou medalha de Ouro
nesta modalidade nas Olímpia
das de 2004 em Atenas.

O último esporte também já
faz parte dessas disputas hámui
to tempo. E nesse esporte temos
uma história muito bacana, que
poucos brasileiros devem saber.
A primeira participação brasilei-

ra em Olimpíadas foi nos jogos
de 1920 em Antuérpia, na Bél
gica. O Brasil enviou apenas 22
atletas, todos homens, e foi no
tiro, que os brasileiros ganharam
a primeira medalha de ouro do
país, bem como uma de prata e

uma de bronze.
O atirador e oficial do exérci

to, Guilherme Paraense ganhou
ouro na modalidade tiro (pistola
rápida), porém obteve a façanha
com uma pistola emprestada de
um atleta americano, pois as le
vadas pela equipe brasileira fo
ram roubadas durante a viagem
de navio até a Bélgica.

Considerando toda a história
acima, penso que estes esportes
merecem continuar fazendo par
te dos Jogos Olímpicos.

Napoleão Bonaparte, um dos
maiores líderes políticos e milita
res, disse certa vez: I� vitória cabe
ao que mais persevera". Desejo que
nas Olímpiadas de 2016, na qual
o Rio de Janeiro será sede, nossos
atletas brasileiros perseverem ar

duamente e avidamente, e corri

isso, consigam bons resultados.

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:LICITAÇÃO N°: 131/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

,
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ E PMQ
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 4/9/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:LICITAÇÃO N°: 129/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/08/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 30/08//2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n? 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

.

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:LICITAÇÃO N°: 130/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO-DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 16/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 29/8/2012 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul
- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari - Diretor Presidente

,
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO:
HSK Engenharia e Instalações Eletricas Ltda, CNPJ
01.676.596/0001-07. Inscrição estadual 253.433.975.
Extravio de notas fiscais de serviço is nOs 01 à 500.
Notas fiscais série 1 nOs 01 à 50. Notas fiscais de en
tradas de 1997. Notas de despesas de 1997. Livros
fiscais de iss, icms, entradas, saídas de 1997.

Concreto Construtora de Obras LTDA., CNPJ 05.125.615/0001-
68, localizada na Rua João Ernesto Kilian, 537 no Bairro Silveira
da Motta no município de São José dos Pinhais - PR, comunica
que requereu junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente), o Licenciamento Ambiental (LAP, LAI, LAO) para
a atividade de implantação de Condomínio Residencial, com

localização à Rua 1359 - Sem nome - Bairro Ribeirão Cavalo em

Jaraguá do Sul- SC, no imóvel pertencente à Matrícula Imobiliária
69.450, Condomínio Residencial "Érika Modrok Menegotti". O
prazo para impugnação junto a FUJAMA é de 20 dias corridos a

partir da data desta publicação, sendo que o licenciamento será
concedido se atendida a legislação ambiental..

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br -

site: http:(/www.schroeder.sc.gov.br
Extrato de Contrato n°. 143/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços
nO. 17/2012-PMS, Processo n", 94/2012-PMS
Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nO.
83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
n°. 3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.
Contratada: CLlNICA HENRI EY LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
80.497.316/0002-50, estabelecida na Rua Henrique Sohn, n°. 33, Bairro
Czerniewicz, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP:
89255-240.

.

Objeto: contratação de empresa de empresa especializada para atualização
do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho de acordo com a
Norma Regulamentadora do TEM, atualização do Programa de Prevençãodos Riscos Ambientais de acordo com a Norma Regulamentadora do TEM,
elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de
acordo com a Norma Regulamentadora do TEM, para suprir as necessidades
da Diretoria de Recursos Humanos, do Município de Schroeder /SC, conforme
ANEXOVIII-TERMO REFERÊNCIA, do instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.
Valor do contrato: R$ 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta reais).
Data da Assinatura.: 15/08/2012 - Vigência: 31/12/2012

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.
sc.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
• MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 17/2012-PMS

O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal nO. 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela co
missão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Aber
tura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços n", 17/2012-PMS,
Processo de licitação n", 94/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado ° menor preço por item,
determinando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa de empresa especializada para atualização
do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho de acordo com a
Norma Regulamentadora do TEM, átualização do Programa de Prevenção
dos Riscos Ambientais de acordo com a Norma Regulamentadora do TEM,
elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de acor
do com a Norma Regulamentadora do TEM, para suprir as necessidades da
Diretoria de Recursos Humanos, do Município de Schroeder /SC, conforme
ANEXO VIII- TERMO REFERÊNCIA, do instrumento convocatório, conforme
consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como
se transcrito fosse.
Empresa vencedora: CLlNICA HENRI EY LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
80.497.316/0002-50.
Valor da proposta vencedora: R$ 7.150,00 (sete mil, cento e cinquenta
reais).
Schroeder, 15 de aqosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal.
,.1 ':J! '; t'
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Obra vai demorar
mais que o previsto

A descoberta de uma laje sob a rua Rio de

Janeiro deve atrasar a colocação do asfalto

SCHROEDER

Heloísa [ahn

A obra de pavimentação da
r\.rua Rio de Janeiro deve
demorar mais do que o previs
to no bairro Schroeder I, em

Schroeder. Devido a problemas
encontrados na colocação da

tubulação, o trabalho não tem

data prevista para finalizar. O

projeto prevê o asfaltamento de
um quilômetro de estrada, to
talizando um investimento de
R$ 702.637,26 e teria o prazo de
cinco meses para terminar.

Segundo o secretário de
obras, Rubens Fiedler, o prazo

será ultrapassado por causa de
um problema que não era espe
rado pelos técnicos. "Existe uma

laje na rua, que causa uma difi
culdade na colocação dos tubos",
destacou.Aprevisão é que napró
xima semana a máquina já deve
retirar as pedras e a obra deve ser
retomada normalmente.

A execução desta obra é fei
ta em parceria entre Secretaria
Estadual de Infraestrutura e a

Prefeitura. O governo do Esta
do liberou um repasse de R$
500 mil, em cinco parcelas de
R$ 100 mil. O restante do valor
- �$ 202.637 - será a contrapar
tida do município e comunida-

Teodoro Beck

de beneficiada.
Os moradores da via onde

passará o asfalto terão que pa
gar pelo benefício. O aposentado
Wille Boddenberg, 52 anos, mo
rador do bairro, declarou estar

contente com a obra, mas des
contente com o valor. "Melhor
vai ficar, o problema é o valor que
teremos que pagar. Pelos meus

cálculos são R$ 16mil", disse.
O secretário de obras expli

cou que os valores variam de
acordo c.om a extensão da fren
te do terreno de cada morador.
"Provavelmente os moradores
terão que efetuar o pagamento
somente no próximo ano. Eles
têm que entender que onde

passa o asfalto, a valorização
do terreno para venda irá au

mentar", afirmou Fiedler.

Ponte será liberada para a passagem
Depois de cerca de um ano e

seis meses de espera, os mora
dores finalmente poderão utili
zar a ponte Teodoro Beck para
trafegar neste final de semana.

A passagem liga os bairros Ran
cho Bom e Braço do Sul.

)

De acordo com o secretário
de obras, Rubens Fiedler, as ca
beceiras da ponte estão sendo
montadas e até o fim da semana

ficarão prontas. "A ponte será
sinalizada e o trânsito liberado",
declarou. A estrutura das cabe
ceiras está sendo montada com

pedras e posteriormente será
colocado o material saibro para
evitar novos danos causados

pela chuva. Na próxima sema

na os trabalhos devem terminar
com a colocação de corrimões e

demais complementosA obra

tem 18 metros de comprimen
to por oito metros de largura. O
investimento foi de R$ 250 mil.

A antiga ponte foi levada pe
las chuvas que afetaram acida
de em 2011, causando transtor
nos aos moradores que tinham
de fazer a travessia por um

tronco de árvore ou dar uma
volta de dois quilômetros para
chegar ao bairro vizinho.

MARCELE GOUCHE

TRAVESSIA SEGURA. Cabeceiras estarão prontas até o fim da semana

Contabilidade
Consultoria Empresarial
'I'j [ I CRC/SC: 006269/0

" .

www.gumz;r:;om.brí;jumz@gum4:.çorn.br
(47)3371>4147 UMA PARCERIA QUE OA CERto. Desde 1978

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTACATARINA
.

Novo endereço: Rua Cei. Proc6pio Gomes deOliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL - SC
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃo DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do c6digo deNormas da CGJ/SC, para a devida ciência ao responsá
vel. segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cart6rio, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar
desta publicação, sendó facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa,
dentro do prazo legal. FiCAM INTIMADOSDO PROTES1D:

Apontamento: 218544/2012 Sacado: ALINE VIEIRA DELlANI Endereço: R JOAO PIANINCHECK 407 - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89250-100 Credor: SAFRAALIMENTOS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 17603/02 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 692,25 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$24,59 Descrição dos valores: Valor do título: R$
638,75 - Juros: R$1,49 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 218519/2012 Saéado:D PRAMAIHAS IlDA Endereço:RJOSETHEODORORIBEIRO 1061- Jaraguádo SuI-SC
- CEP: 89258-000 Credor: JARlEXINDUSTRiATEXT r:roA EPP Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 10458 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 1.197,51 Data parapagamento: 16 de agosto de 2012ValorR$28,03Descrição dosvalores: Valor do título:
R$1.l39,82 - Juros: R$ 4,93 Emolumentos: R$lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46
t;----------------------------------------------------.------------- ...------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 218588/2012 Sacado:DPRA�r:roA Endereço: RJOSETHEODORO RIBEIRO 106 SALAOl- Jaraguá do
SuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: BECHKAUSER COMERCIO DE FiOS r:roA Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 6001926C
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.005,81 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$36,95 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 5.939,20 - Juros: R$13,85 Emolumentos: R$ 11;60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 218589/2012 Sacado: D PRAMAlHAS r:roA Endereço: R JOSETHEODORO RIBEIRO 1061 SLOl- Jaraguá doSuI-SC - CEP: 89258-000 Credor: COOPERATIVADOS COTONiCUITORES DE CAMPO Portador: - Espécie: DMI - N'Título:
00008726-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.843,15Data para pagamento: 16 de agosto de 2012ValorR$33,29Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 2.780,20 - Juros: R$10,19 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 218506/2012 Sacado:DANIEL BERQUESDACOSTA Endereço: RUAJOSENARLOCH, 1856 CASA - SAO LillS -

Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-790 Credor: BVFINANCEIRASA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador:
- Espécie: CBI - N'Titulo: 251018395 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.746,61 Data para pagamento: 16 de agosto de
2012Valor R$230,91 Descrição dos valores: Valor do título: R$4.485,23 - Juros: R$ 207,81 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:R$16,27

Apontamento: 218563/2012 Sacado: FABIANA REIS Endereço: RUA DOMINGOS RODRIGUES DA NOVA 635 SAlA 5 - JA
RAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-400 Credor: MARIAADELAIDE FWRES EPP Portador: - Espécie: DMI - N"TItulo: 977100
03 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 544,65 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$25,73 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 494,76 - Juros: R$ 2,63 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218529/2012 Sacado: FLN MATERIAL DE CONSTRUCAO IlDA Endereço: RUA ROBERTO ZlEMANN 706
- Jaraguá do Sul-SC : CEP: 89255-300 Credor: RADIO BRASILNOVO r:roAEPP Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 4916 2 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 329,30Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$25,39 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 275,00 - Juros: R$ 2,29Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$14,71

Apontamento: 218303/2012 Sacado: GUSSIADM. DE BENS E PARI in» Endereço: RUAEXP. GUMERCINDO DA SILVA 52-
JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: INSTAlADORAELETRICACONII LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 1113 li9851 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 396,07 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$23,91
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 348,00 - Juros: R$ 0,81 Emolumentos: R$ 11 ,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu
ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218240/2012 Sacado: JULLlANO ALVES MARIANO Endereço: RUA ESMERALDINAJUNKES KLEIN 263 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89252-610 Credor: SHOPING COM CER MAT DE CONSTR Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
1904/3 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 758,34 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$27,52 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 697,97 - Juros: R$ 4,42 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 218569/2012 Sacado: KRP SERVlCOS AGRICOLASm» Endereço: RANGELO RUBINI 1256 - JARAGUA DO
SUL - CEP: Credor: GMAIOCHI E CTA LTDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 004346091 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.669,89 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012ValorR$138,10Descrição dos valores: Valor do título: R$ 7.500,57
- Juros: R$1l5,00 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 218537/2012 Sacado: LOJADEROUPASVAES IlDAME Endereço: RUAWALTERMARQUARDT 155 SAlA 13-
laraguã do SuI-SC - CEP: 89259-700 Credor: KRINDGES INDUSTRIALITDA Portador: - Espécie: DM1- N'Titulo: 342866/004
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,75Data para pagamento: 16 de agosto de2012ValorR$23,48 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 166,80 - Juros: R$ 0,38 Emolwnentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$5,27

Apontamento: 218555/2012 Sacado: PASSO PE TAPETES PERSONALIZADOS LTDA ME Endereço: R NELSON NASATO 21
SAlA 03 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-040 Credor: HED - FIDC MULTISETORIALLP Portador: BELLVALLEYDISTRI
BUIDORA ITDA Espécie: DMI - N'Titulo: 21574-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.469,76 Data para pagamento: 16de agosto de 2012Valor R$25,93 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.419,67 - Juros: R$ 2,83 Emolumentos. RS 11,60
- Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218561/2012 Sacado: PAULISTh INDUSTRIAECOMERQO DE lAGES Endereço: RUAGOTAS 102 - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89253-310 Credor: PRATICAR FITNESS COM. DE EQUIP. DE GINAS Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
5569 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 751,40 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$24,49 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 698,00'- Juros: R$1,39 Emolumentos: R$li,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 218603/2012 Sacado: RAFAElADE SOUZARODRIGUES Endereço: PEDRO GONZAGA 345 LI 1 - Iaraguá doSuI-SC - CEP: 89259-320 Credor: DOCE DEUTO INDUSTRiA E COMERCIO DE CONFECCOES L Portador: - Espécie: DMl
- N°Titulo: 490/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 802,06Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$24,36 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 758,23 - Juros: R$l,26Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 218340/2012 Sacado: SANTOS & BERTOUO IlDA Endereço: RUA PASTORALBERT SCHNEIDER 2045 - Ia
raguá do SuI-SC - CEP: 89260-300 Credor: BANCOVOTORANTIM S.A Portador: SD\TUS BIKE INDusrn Espécie: DMI - N"
TItulo: 5-9557/1-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 674,66Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor R$25,55 Des
crição dos valores; Valor do título: R$ 613,95 - Juros: R$ 2,45 Emolumentos: R$li,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 218508/2012 Sacado: VllMA BYLAARDT HERZOG ME Endereço: RUA LEOPOLDO MALHEIRO, 15 - CEN
TRO - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89251-400 Credor: DE AGUIAR COM EQ EL IlDA Portador: - Espécie: DMI - N°.Titulo:
222NF4381- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 435,35 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012ValorR$2�,87Descriçãodos valores: Valor do título: R$ 387,32 - Juros: R$ 0,77 Emolumentos: R$ li,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 218574/2012 Sacado: VlSION COMUNICACAOVISUAL r:roAME Endereço: RUAJOAO JANUARIO AYROSO
2680 SALA02 -Iaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-100 Credor: LOJAO DASETECOMERCIODEARTIGOSPARAS Portador: - Es
pécie: DMI - N"Titulo: 600/1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 265,96Data para pagamento: 16 de agosto de 2012Valor
R$23,45 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 213,60 - Juros: R$ 0,35 Emolumentos: R$ll,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 218583/2012 Sacado: VITORIO LOPES Endereço: RUA ANTONiO RiBEIRO 150 - Jaraguá do SlÚ-SC - CEP:
89258-400 Credor:VEN1US PNEUS [[DA Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 9805.114 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$ 601,33 Data para pagamento: 16 de agosto de 2012ValorR$28,17 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 543,50 - Juros:
R$ 5,07 Emolumentos: R$1l,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Certifico, que este Edital de intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 16/08/2012. Iaraguádo Sul (SC), 16 de ,agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 18
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FOTOS EDUARDO MONTECINO

Eliane Lutskl, de 49 anos, foi picada pelos insetos. Ela passou mal com a reação do veneno e foi levada ao hospital São José

f'

Abelhas atacam uma família
aos Lutskl. Segundo Lourenço,
era dia de faxina na casa de
Arminda que, apesar da ida-
de avançada, faz questão de
morar sozinha. A nora Eliane

estado grave. Por terra, o filho foi visitá-la para ajudar nos

da idosa, Rolando Lutskl, de 56 trabalhos domésticos. Quan
anos, seguia em uma ambulân- do chegou à casa, se deparou.
cia para o mesmo destino. A es- com a sogra sendo atacada por
posa de Rolando, Eliane Lutskl, centenas de abelhas africanas.
de 49 anos, aguardou o retorno O marido de Eliane, e filho de
do Águia em uma maca, acom - Arminda, Rolando correu para
panhada por bombeiros en- socorrê-las, mas também foi
quanto passava mal, em reação atacado. Lourenço ligou para
ao veneno liberado pela picada todos os números de emergên
das abelhas. O incidente acon - cia que lembrou e voltou para
teceu na manhã de ontem, no a casa vizinha com cobertores,
jardim de uma casa próxima à panos, isqueiro e uma subs e

entrada do CTG Laços de Famí- tância inflamável. Lourenço e

lia, no bairro Schroeder L seu novo inquilino, Almir, pro-
Quando ouviu os gritos de- tegeram as vítimas com os co

sesperados dos vizinhos, José bertores e tentaram afastar as
Lourenço largou o pincel que abelhas com o fogo.
usava para colorir as árvores Não foi suficiente. A família
do jardim e correu em direção. agonizou até a rápida chega-

Uma senhora de 93 anos, o filho dela e a nora

foram feridos com centenas de ferroadas

SCHROEDER

Bárbara Elice

Protegidos dos pés até a ca

beça por uma roupa bran
ca, e enxergando através de
uma pequena tela, Schaion
Ponticelli e Ricardo Ribeiro,
bombeiros voluntários de Iara
guá do Sul; caminhavam cui
dadosamente em direção ao

enxame de abelhas africanas
que acabara que atacar uma

família em Schroeder, Minu
tos antes, o helicóptero Águia,
da Polícia Militar, levantou voo
com destino à emergência do
hospital São José, em Iaraguá
do Sul, com Arminda Lutskl,
de 93 anos, inconsciente e em

da dos bombeiros e policiais.
Edinei Sborz e Alexsandro Fer
nandes de Lima, bombeiro e

socorrista, estavam na primei
ra viatura a chegar ao local. Ao
avistar os moradores acenando
para pedir ajuda, dirigiram-se
para perto da casa, "Quando
abrimos a porta, as abelhas in
vadiram a viatura e fomos todos
picados, inclusive o motorista.
Eu não tinha noção da quan
tidade", revela Sborz, impres
sionado, enquanto aponta os �

ferrões e manchas vermelhas
pelo corpo. Na.primeira tenta

tiva, os bombeiros não conse

guiram salvar a família. Com o

ataque, eles cobriram o rosto e

correram para longe. Foi pre
ciso o reforço de mais três am

bulâncias' um caminhão e duas
viaturas policiais. Sborz estima
que o salvamento envolveu cer
ca de 20 pessoas.

Eu ouvi os gritos
deles e fui ver o que
havia acontecido.
Aí liguei para
os bombeiros.

-
....,

José Lourenço,
vizinho
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Quando abrimos as

portas, as abelhas
invadiram a

viatura e fomos
todos picados.
Eu não tinha

noção da gTande
quantidade.

Edinei Sborz,
bombeiro

... ;;Y.)
'/. � t

'�
, -

AJUDA Helicóptero Aguia, da PolíciaMilitar, agilizou o atendimento às pessoas feridas pelas abelhas

Socorro'

Situação de risco até para os bombeiros
Duas horas após o aconteci

menta, a rua principal próxima
à casa permanecia tomada por
vizinhos, familiares, imprensa,
bombeiros e policiais.Vestido com
urna roupa especial para esse ate

dimento, o bombeiro Schaion

Ponticell afirmou ser impossível
controlá-las naquelemomento.

As agressivas abelhas africa
nas estavam espalhadas e per
maneceriam dessa forma até
o anoitecer, quando se agru
pam. "Elas migram muito e, em

razão da emergência, vamos

exterminá-las à noite", explica
Ponticelli. Em casos mais sim

ples, um apicultor é chamado

para conter o inseto, mas nessa

situação o profissional correria
risco de ser atacado.

Saiba o que fazer
o bombeiro Edinei Sborz alerta a população para

alguns cuidados em caso de ataque de abelhas:
• Proteja primeiro o rosto com um pano ou camisa
• Tente sair do local sem correr. Gestos bruscos podem
ser interpretados como ameaça.

• Chame imediatamente os bombeiros.

PRECAUÇÃO
Bombeiros usaram
uma roupa especial
para entrar na

residência e atender
as vítimas. Local
teve de ser isolado

o inseto

Abelha africana é uma
mistura de subespécies

A abelha africana é uma

espécie muito comum no

Brasil e se espalhou pela
América Latina na déca
da de 50. Ela é resultado do
cruzamento entre várias

subespécies de abelhas.
No caso de Schroede� o

biólogo da prefeitura de

Jaraguá, Ulises Sebastian
Sternhein, acredita que a

colmeia na casa de Arminda
era, na verdade, uma "revoa
da de abelhas".

O especialista afirma

que os enxames vivem em

ocos de árvores ou telha
dos. Para Sternhein, aquelas
abelhas eram migratórias

e estavam passando um

tempo no local. Isso acon

tece quando a população é
muito grande e uma nova

abelha rainha forma ou

tra colmeia em outro local.
Sobre a reação às várias pi

cadas nos moradores, o bió
logo explica que foi um dano
sistêmico, ou seja, o veneno

da abelha havia chegado à

circulação sanguínea, provo
cando sintomas como falta
de ar, vômito e taquicardia.
Em casos mais-

_ simples,
quando ocorre apenas uma

picada, a região do corpo
fica somente dolorida, In

chada ou vermelha.
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Voleibol

Recorde em
Schroeder

www.ocorreíodopovo.ccm.br
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Sem compromisso,
CSM encara o Timão

Classificada, equipe jaraguaense termina a fase
na liderança do grupo,mesmo com derrota

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

Henrique Porto

Com a sensação do dever

cumprido, a CSM/Pré-Fa
bricar se despede da segunda
fase da Liga Futsallogo mais,
às 20h15. No Parque São Jorge,
em São Paulo (SP), enfrenta o

Corinthians, em partida onde
a equipe jaraguaense pode até

perder, que termina esta fase
em primeiro lugar do Grupo D,
com 10 pontos.

O técnico Sérgio Lacerda
não poderá contar com três
atletas do grupo que venceu o

São Caetano na segunda-feira.
Os pivôs Elisandro e Hugo, as
sim como o fixo Lé estão sus

pensos pelo terceiro cartão'
amarelo. Outro que está fora é o
ala Márcio, vetado pelo depar
tamento médico.

Por outro lado, os alas Cle
binho e Turmena ganham
uma chance de mostrar servi

ço. Terão a companhia do pivô
Willian, que volta à equipe após
cumprir suspensão.

Lacerda afirma que, mesmo
classificada, a CSM/Pré-Fabricar
vai atrás de mais umavitória. IIEs
tamos conscientes das dificulda-

des nesta partida. O Corinthians
precisa vencer para se classificar.
Nosso objetivo é fazer uma boa
marcação e marcar os gols nos

contra-ataques", explica. .

As equipes já se enfrentaram
por duas vezes na Liga Futsal,
com vantagem jaraguaense. Na
primeira fase, empate em 2 a

2, na partida realizada em ter
ras paulistanas. Já pela segun
da fase, a CSM/Pré-Fabricar se
deu melhor, vencendo por 2 a O
o confronto realizado na Arena

Iaraguá. Os gols foram marca

dos por Hugo eWillian.

Corinthians e

CSMlPré-Fabricar
inicia às 20h15, na
capital paulista.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

SUSPENSO Artillieiro Elisandro (9) desfalca a equipe contra o Corinthians

Jogos Escolares da Semana da Pátria

Colégio Evangélico domina o último dia
Na terça-feira passada fo

ram conhecidos os últimos
campeões da 12a edição dos

Jogos Escolares da Semana da
Pátria (Jesp). Apesar de levar o
nome de Troféu Geraldo Wer

ninghaus, neste ano a compe
tição não possui um campeão
geral, apenas os de cada mo

dalidade.
O Colégio Evangélico Iara

guá faturou os títulos nas no

basquetebol masculino e femi
nino, além do voleibol mascu
lino. No voleibol feminino, deu
Colégio Marista São Luís.

A competição envolveu qua
se 1.230 atletas, representando
25 escolas e disputando um to
tal del lü jogos. O evento, desti
nado para estudantes de até 12

anos, iniciou no dia 6.
Os Iesp estavam programa

dos inicialmente para ocorrer

de 3 a 12 de setembro, mas aca
baram antecipados devido aos

Joguinhos Abertos de Santa Ca
tarina serem agendados para o

mesmo período.
'Agradecemos a todos, os

atletas, professores, diretores,
árbitros, público e, em especial,
aos coordenadores das moda
lidades'" conclui Cleide Mosca,
Coordenadoria de Eventos Es
colares e Comunitários da FME.

Juventus

Ganhadores da rifa
o Juventus divulgou os ganhadores rifa, que teve como

premiação motos e televisores. O prêmio principal saiu para
Anderson Barbosa, com o número 4295. O segundo ficou com

Katia Grosklags, com a rifa número 0137. Marcos Fernando
Hermes (9017), João Silvio Oliveira (9385) e Francisco Viane Ju
nior (1695) foram contemplados com as demais premiações.

Flajal'aguá
Feijoada de

. ,.

amversario

A FlaJaraguá comemora

seus três anos de fundação
com uma feijoada neste sá
bado (18). Será no Rancho
do Tonin, naVila Rau, a partir
das l lh. Os bilhetes custarão
R$ 13 e o lucro será reverti
do em prol do garoto Pedro
Martins de Araújo, que sofre
da Doença de Giullian (Mal
de Barre). O cardápio do
evento será completado com

atrações culturais.

Futsal

Sub13 perto
da vaga

O futsal sub13 mascu

lino de Iaraguã do Sul está
perto da vaga entre as oito
melhores equipes de Santa
Catarina. No fim de semana,
o Colégio Evangélico/FME
atuou em casa, diante de Ita

jaí (2 a 1) Concórdia (6 a 1) e
Tubarão (2 a 6). A decisão da
chave acontece em Tubarão,
nos dias 31 de agosto e lo
de setembro. Apenas os dois
melhores avançam.

O 8° Campeonato Aber
to de Voleibol de Schroeder
bateu recorde de inscrições.
Sete equipes masculinas e

quinze femininas disputam
o certame, que será realiza
do nos dias 24, 25 e 26 deste
mês. O grande número de

equipes obrigou a organi
zação a utilizar três ginásios
para sediar os jogos: Alfre
do Pasold, dos Imigrantes e

Santos Tomaselli.

Basquete
DIVULGAÇÃO

C()MEMORANDO Campeãs da fase regional leste
norte dos Jogos Escolares de Santa Catarina, a

equipe de basquete feminino do Instituto Jangada
comemorou a conquista na noite de ontem,

em jantar realizado na SERMarisol.

Bocha

Final no
João Pessoa
Hoje tem a decisão do

Campeonato Municipal de
Bocha Rafa Vollo. Será na

'

cancha da Sociedade Es

portiva João Pessoa, a partir
das 19h. Baependi e Miglas
jogam pelo título da tempo
rada. Segundo o organizador
do evento, Carlos Américo, a
competição reuniu dez equi
pes' que disputaram turno e

returno para apontar os qua
tro semifinalistas.
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David Tomio de Mattos, o Xitão*

x-team_team@hotmail.com

UFC 150

Neste último UFC, os lutadores fizeram jus à disputa de
título. Foi uma luta de encher olhos de especialistas

e leigos. Uma luta de verdade, onde se colocava coração
e estratégia para se conseguir o resultado positivo. Após
a luta que foi decidida pelos jurados dando a vitória para
Ben, este analisou que poderia ter rendido mais. Só que
dentro da estratégia de segurança, teve que mudar de

postura várias vezes durante o combate para retardar seu
adversário. E parece que deu certo, pois pela segunda
vez venceu Frankie Edgar, que também foi duríssimo no
combate, mas acabou sendo superado. Coisas da luta!

.

Lutas e estatísticas
Você que treina jiu jitsu ou pensa em treinar um dia,
fique ligado nas estatísticas mais recentes sobre lesões
decorrentes dos treinamentos da arte suave. Segundo
pesquisa recente foi divulgado que as lesões mais comuns
nos atletas de jiu jitsu, tanto iniciantes como de ponta,
são em primeiro lugar as lesões de joelho, seguidas pelas
do ombro e orelhas respectivamente. Portanto, se você
é daquele aluno que não dá ouvidos ao seu Mestre para
alongar ou aquecer devidamente, pense duas vezes, pois
poderão surgir lesões que comprometerão para sempre
seu desempenho em atividades físicas. Ah, se não tiver
aquecimento ou alongamento na sua aula, cobre do

professor ou responsável, pois sua evolução namodalidade
depende destas coisas, que são indispensáveis!

oe
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thiaDs
° catarinense Júnior Cigano assinou nesta última terça
feira um contrato de um ano com o clube paulista, que já
tem nomes de peso em seu 'cast' como Anderson Silva.

Agora, com dois donos de cinturão no clube, fica claro
que os investidores no esporte tem enormes expectativas
quanto ao MMA no Brasil, assim como vem acontecendo
no mundo inteiro. Sobre Cigano, é a velha história da prata
da casa. Um sonhador de Caçador (SC) teve que viver seus
sonhos em outros ares para ser reconhecido e valorizado
no que acreditava. Parabéns ao Cigano e ao Corinthians!

Imagine você um professor de uma escola, que precisa
urgentemente de ajuda financeira. Então decide lutarMMA
e, é claro, se mete nas maiores confusões até que consiga algo
efetivamente no mundo da luta. Reunindo uma produção
impecável, com participações especiais de lutadores e ex

lutadores do UFC (como Bas Rutten), este filme de muito
bom gosto e bem humorado que é estrelado por Kevin James.
Ainda não tem data definida para lançamento, mas vale a

pena conferir o trailer oficial do filme digitando no Youtube
"Here Comes The Boom" para conferir esta próxima atração do
cinema, que está investindo pesado em temas como o MMA.

Marco Ruas
Lembro que lá nos anos noventa eu

saia para locar fitasVHS e assistir
o UFC, ainda sob o comando da
família Gracie. Ficavamuito ansioso

para assistir sempre a próxima
que saia dentro de dois meses e

ficar por dentro das novidades.
Umas das que mais me marcaram

naquela época foi a de um cara

orelhudo emuito mais magro
do que os outros participantes,
dizendo que treinava mais de uma
modalidade - raro na época- e
que queria lutar com os melhores.
Isso era quase uma ofensa aos

campeões, pois tinha-se quase que
um monopólio. A questão de quem
ficava o título envolvia nomes como
Kem Shamrock eVitor Belfort. Pois

bem, o nome desse lutador era
Marco Ruas. Ele não só desafiou,
como ganhou de todos num UFC

(na época em que se lutava até três
vezes na mesma noite), usando
todas as habilidades da artes
marciais variadas que na época
poucos treinavam - ou admitiam

que treinavam - juntas, como por
, exemplo Luta Livre, Iiu Iitsu e

MuayThai.

Filme

Nome: Marco Antonio de Lima
Ruas / Apelido: The King OfThe
Streets / Altura: 1,85m / Peso: 95kg
/ Modalidade: Capoeira, vale tudo,
jiu jitsu, judô, muay thai, tae kwon
doWrestling e boxe.

* Xitão é lutador, professor e sócio-proprietário do CT X-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, SubmissioD, MuayThai, Boxe eMestre Internacional de Kickboxing.

Campeonato Brasileiro

Adético-MG tropeça no lanterna
A 17a rodada do Campeonato

Brasileiro iniciou repleta de sur

presas.Aprimeira delas foi o em

pate do líder Atlético-MG com o

lanterna Atlético-GO, por 1 a 1,
no Serra Dourada.

O Fluminense, que poderia
ter assumido a ponta com o tro

peço do Galo, fico no empate por
1 a 1 com o Cruzeiro, jogando no
estádio Independência.

Em Porto Alegre, a Portugue
sa surpreendeu o Grêmio por 2 a

1, empleno estádio Olímpico.
E as surpresas não param por

aí. A maior delas aconteceu no

Recife, onde o Náutico aplicou 3
a O no São Paulo.

, O Palmeiras enfim saiu da
zona do rebaixamento, após a vi
tória por 1 a O sobre o Flamengo,
no Pacaembu.

No Engenhão, o Botafogo
venceu o Sport por 2 a O. E no

outro jogo da noite, o Bahia ven
ceu a Ponte Preta, em Campinas,
também por 2 aO.

A rodada se complementa
hoje, com três' jogos, todos às
21h: Vasco x Coritiba (em São

Ianuário), Corinthians x Interna
cional (no Pacaembu) e Figuei
rense x Santos (no Scarpelli).

WAGNER CARMO/VIPCOMM

1 aO Wagner
Lovenão
marcou,
oVerdão
venceu no

Pacaembue
emun deixou
a zona de

rebaixamento

Basquete,
Patrício estreia com vitória
Com uma virada espetacular, a Seleção Brasileira de basquete

sub18 feminino derrotou a equipe canadense por 56 a 46 ontem,
na estreia das comandadas de Júlio Patrício na Copa América
da categoria. A competição, que está sendo realizada na cidade

porto-riquenha de Gurabo, vale quatro vagas ao Campeonato
Mundial. As atletas dirigidas pelo técnico jaraguaense sofreram
durante o primeiro tempo com o nervosismo da estreia, mas na
segunda metade do jogo reagiram e conquistaram a primeira e

importante vitória. Hoje o time nacional enfrenta oMéxico (19h).

Seleção Brasileira
RAFAEL RIBEIRO/CBF

Com gols de Leandro Damião e Alexandre Pato,
este por duas vezes, a Seleção Brasileira bateu
a S�écia por 3 a O ontem, na última partida
disputada'no estádio Rasunda, que marcou a

,

reedição da final da Copa do Mundo de 1958
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Cápsula de óleo de
Feito à base de coco, o óleo natural acelera a queima de calorias,
tira a, fome, regula o intestino e ajuda a secar alguns qulllnhos.

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.

Benefícios do óleo de coco
-

- Acelera o metabolismo
- Melhora o funcionamento

do intestino
- Reduz a gordura abdominal
- Diminui a fome e a

ansiedade
- Reduz o colesterol ruim
- Antioxidante

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

�E.\RA DE JARAGUÁ DO
�o s�
Manipulação de Fórmulas Médicas
Dermatológicas w Fitoterápicos

••

STRAOA AOV 1.8/2012
AC/ OH! VEI TEI ALI AQ
EL/ Rll + COURO

49
POR:

R$ .900,

SAVEIRO CE 1.6/2010
AC

33
POR:

R$ .900,

JETTA 2.0 / 2011
-

--", ',-

COMPLETO + COURO

66
POR:

R$ .900,

ASTRA HATCH 2.0/2003
COMPLETO

26
POR:

R$ .900,

GOL 1.0 / 2006
AQ/ lOT

19
POR:

R$ .900,

Faça revisões em seu veículo reguiarrnente.
Promoções válidas até 16/0812012. 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.

Caraguá Auto EIi�e
A escolho perfeita

4732746000BANCO VOLKSWAGEN

",'_"""""��_",nl<�wlI<�'#,_"'�'n'�U"I'UI"", "__"",......,j,,.,u,,,,_p_,,",,,'ri""OI#In'"""H__"' u ..... ,_,_""""""ri"""_I'O"�_nIU_wltl_'u,._IJati__"""""....,I"''''�'_n''''''''" '''' ...._'q"�f'I ...,/<II,,ri''''--fII<'''''''''ffI'''-W�''---''''''...�''''''�I"'n"__ " ....''''_n'''''""'''''''''''',.,�_''''''u_...,''''''�'''' .......�_�,.'''_"_''''II'''',,;''''W'''''''"..,'''''',�_,"_I"..,;"""'n..."'n.,jl''''''''''''''__".''',"'''''''''"'''_,......,,_'''''''''''__u �''''''''...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Mais uma vida perdida

Mecânico Jonathan Jaroczinsld, 23, mOITeU no começo da noite de ontem namaWalterMarquardt. Página 21

Massaranduba

Partido suspeita
de crime eleitoral
PP vai pedir a impugnação
da candidatura do atual

prefeito Mario Fernando
Reinke (PSDB), que busca

.
a reeleição, por acusação
de entregarmacadame em

propriedade particular.
Plenário, página 7

FUtebol

Juventus focado
na classificação
Concentração total do
Tricolor para a partida
contra o Caxias, domingo,
em Joinville. Se vencer,
o time poderá garantir a
vaga para o quadrangular
final do turno.

Página 22

Gastronomia

Truques para ir
bem na cozinha

Conheça as dicas para
deixar a clara em neve

mais firme, a batata
frita crocante, o azeite

aromatizado, o brócolis
cozidomais verdee como

cortar cebolas sem chorar.

Página 17
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é a desoneração.

Cavalo
x touro
o advogado tributarista,
Diogo Nicolau Pítsica,
conseguiu na 5a Câmara
deDireito Comercial de
Santa Catarina, novo
parecer favorável à

'

empresa 101 do Brasil
Ltda. Ela é fabricante
11,;' .,

"

,

do energético "Red
Horse' e enfrenta nos
tlfióynais do ,:Estado,
desde o último ano, ét

• "'J�pqeros� niultinacional. '

Hed Hull. Os executivos
da gigante do setor de

, energéticos alei�un plágio
de seu rótulo pela fábrica

m. catarinense e querem
a retirada imediata da
marca concorrente
do mercado. Os

desembargadores foram
unânimes na decisão .

e a comercialização do

produto continua liberada.

Palestras

www.ocorreiodopovo.com.br

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Novo pacote·
Como já esperado, o governo fe

deral anunciou pacote de medi
das para acelerar as obras de infraes
trutura. A presidente Dilma Rousseff
(foto) foi enfática quando afirmou

que não se trata de uma privatiza
ção. De fato, não se trata disto.

É uma concessão para que em

presas privadas façam as obras que
o governo não está conseguindo to

car, com até 80% do investimento

financiado pelo BNDES e prazos de
até cinco anos de carência e 25 anos

de pagamento, no caso das ferrovias.
O que resta saber é o quanto a

máquina pública será competente
para pelo menos completar os pro-

jetos e licitar as obras. Claro que as

empresas interessadas também te

rão de ter tempo para analisar os as

pectos dos projetos e poder realizar
projeções de custos e receitas antes"
do lançamento das concessões.

Outro complicador é criar uma

nova empresa estatal para coordenar '

toda amalha de transportes que, vai
levar tempo e precisará ter efetivo de

pessoal.
Certamente não faltarão empre

sas interessadas que poderão cons

truir as obras em menos tempo que
o previsto e a custos menores. Mas

quando serão conhecidos os vence

dores das licitações?
DIVULGAÇÃO/WILSON DIAS/AGtNCIA BRASIL

Novas concessões
Depois do pacote de rodovias e ferrovias, vem o pacote
de concessões de portos e aeroportos e ainda estão
na linha de montagem pacote de estímulo à geração
de energia elétrica através de fontes alternativas. O
potencial destas iniciativas émuito grande e poderá
levar o País a um novo e sólido ciclo de crescimento,
pois aproveitará recursos disponíveis nó governo e

os colocará sob a gestão da iniciativa privada que
evidentemente buscará o lucro e por isto fará as obras

bem mais rapidamente e com menos custos que o

poder público.As hidrelétricas são exemplo disto, pois
geralmente são entregue antes do prazo previsto.

on'teinel's
Apesar de todas as decisões

judiciais, os fiscais sanitários
continuam parados e já são 14

mil conteiners atravancando
todos os espaços- nos portos
de Itajaí e Navegantes. Como
todo mundo sabe, para parar
o trânsito basta uma pequena
paralisação que quebra o ritmo

e, para retornar à normalidade, '

leva bastante tempo.

IPI (11I,'lr'h'1I[,i:" '7I1:WI '( ,ml!IO;";11.,1 ,W',,' JIJ(::.tl,uI/;IL,.• Ji":I/"j,,,:JJ1'

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04684
1 ° 56.984 250.000,00
2° 20.522 25.000,00
3° 11.295 15.500,00
4° 07.088 14.000,00
5° 33,019 12.058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1271
01-04-05'-18-21
23 - 26 - 29 - 39 - 40
41 - 43 - 44 - 58 - 63
66 - 67 - 74 - 75 - 78

MEGASENA
SORTEIO N° 1416
03 - 19 - 22 - 24 - 35 - 49

QUINA
SORTEIO N° 2970
07 - 32 - 69 - 72 - 74

Melhora

do crédito
Banco Central acredita que o

mercado de crédito continua
crescendo moderadamente durante
o segundo semestre do ano, bem
como ao longo do próximo ano.

Esta é uma previsão que temmuita

possibilidade de acontecer. Com
a baixa dos juros, sempre haverá
disposição para tomar empréstimo.

rr�IDIClmOB,ES ÍNDICE PERÍODO

,�,���ç""" .. " .. " "" , " " .. , , ??Q.o(.o., .. """"".""""".}.�.},l!�?.9:.�9,1..�."., .. " , .

TR 0,000% 16.AGOSTO.2012

:çª::':::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::·::jj�i;:?:�::::::::::::::Aºº:$.T.:º:;?º:i:?::::::::::::::::::::
.Jl,.9�,���" " " :�,,?!},�D(o " .. " �.I?:.A-ºº,S.'l.'9.:.?.9}.?.. " ..

.�����."." .. " "" "" " " .. "" .. !},!.9.�<>f.� " .. " ..1..�,::I\ºº.s.'l.'9.:?.9.�,?"" "."

AÇÕES PETR4 22,82 -1,76%
VALE5 42,09 -1,08%
BVMF3 11,58 -0,69%

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

POUPANÇA 0,5654 17.AGOSTO.2012
...........................................................................................................................................................................................

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT ... 0,52%
OURO ft -0,02%

US$ 116,890
US$ 1615,600

Gerenciamento

de custos
No dia 25 de agosto, a Faculdade Senac
de Iaraguã do Sul dará início ao curso

de Gerenciamento de Custos. Este curso

objetiva aperfeiçoar profissionais da área
financeira, para que eles sejam capazes
de identificar custos em seus processos
produtivos e na elaboração de preço de

venda, com responsabilidade e raciocínio

lógico. Informações: 3275-8400.

Plenária Acijs/Apevi
.

Na próxima segunda-feira, a plenária
das entidades empresariais será palco
para dois importantes temas: O diretor

superintendente daMenegotti Indústria
Metalúrgica, Jeferson Rogério Fernandes
dos Santos, abordará o tema: "História

EmpresarialVivida". No Espaço Empresarial,
haverá a participação do diretor

superintendente do Instituto Euvaldo

Lodi (IEL/SC), Natalino Uggioni, que
falará sobre o programa internacional

de educação executiva.

Cidade das

Abelhas
o projeto "Cidade das Abelhas" foi

implantado numa área da União cedida
para esta atividade; em Florianópolis.
Em agosto de 2010 o acordo venceu e,

até hoje, não foi decidido como ficará. O
governo do Estado está empenhado em
solucionar a pendência legal para que
possam ser realizada a revitalização da
atividade no local. Embora particulares
não devessem ser beneficiados por uma
atividade econômica, como é a produção
demel em área pública, as abelhas têm
uma função importante em uma área
de preservação. Ainda haverámuita
'discussão pela frente.
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Obrigação de estar acima damédia
Odesafio na educação é constante. Num País

que apresenta baixos índices de 'qualidade no
ensino público, estar acima ,(la: média é um {ator
que deve ser comemorado. O Índice de Desenvol
vimento da Educação Básica (ídeb) apresentado
essa semana, mostra que Santa Catarinamelhorou
a qualidade do ensino entre 2009 e 2011. O Estado
está com 'n3ferências que Ultrapassaram as metas

,
li' ';I , ;' , ��" _,.

'

investimentos em equipamentos tecnológicos e as

melhorias das áreas físicas das unidades para deixar
o ambiente estimulante para todos.

As escolas municipais de Iaraguá do Sul têm '

um diferencial de 'qualidade, que não é de agora.
'

Há anosmelhora a qualidade do ensino das turmas
iniciais. Tanto que, das escolas.mais bem colocadas
na r b em Santa Catarina"., três são do muniçíl?ie.,

As escolas municipais de Jaraguá do
Sul têm um diferencial de qualidade,
que não é de agora. Há. anos Ill,�lhora a
a1idade do ensiu,o 6$ t

' '..
ciais.

1, ,

,
..

, I"

Charge
IDES 2011 - ESCOLA MUNIC. ATAYDE MACHADO

t7ARABém., ,I.MSe!
SO� .,.��IRO
�O E<11'ADo II/."

OBA! III��z.t .. ,

Do leitor

Desabafo
Sou professor(a) e tenho

medo. Tenho medo de chegar
à escola e ser agredido(a) por
meu aluno. Tenho medo de
dar queixa da agressão e me

tornar o vilão(ã) da história.
Tenho medo de sermedíocre e

continuar fingindo que não há
nada de errado acontecendo
nas escolas.

Tenho medo de tomar uma

atitude, ser enérgico (a) , repre
ender, falar mais alto e acabar
sendo chamado no Conselho
Tutelar porque minha atitu-
'de acabará traumatizando
meu aluno. Sou professor] (a)
e tenho medo.Tenho medo de
falar contra as drogas e ser re

conhecido em meu bairro ou

pior ainda,colocar meus filhos
em perigo.

Tenho medo de perder a

paciência e falar algo que me

coloque na cadeia por pre
conceito. Tenho medo tantos

medos que parece que nada
faz sentido,que ninguém pode

me ajudar, que tudo conspira
.

contra mim.Quem se preocu
pa comigo? Os pais? Não eles
são omissos!

Quem pode me proteger? O
Conselho Tutelar? Não, eles de
fendem os interesses da crian

ça e do adolescente, mesmo

que os levem à marginalidade.
Meu patrão? Nããããooo! Esse?
Ele ignora, diminui, desvalori
za' aniquila, degenera, desam
para, denigre, enfim, esse, ma

tau atémeu amor próprio, meu
orgulho por ser professor(a) e

especialista.
Quem me defende de todos

esses e outros tantos medos

que nos rodeiam? Só vocêmeu

amigo e companheiro que vive
e sofre os mesmos medos que
eu. E o pior de todos os me

dos é o medo do fracasso. Sou

professor(a) e tenho medo.

Professol'es da Escola
Estadual de Ensino São

Pedro,Guaramirim,
/

Compartilhe a sua opmfão, Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de nomáximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

rI
Outras vidas

Paz tempo que ouvi essa história, lembrei-me delaontem. A história me foi contada logo depois de
um encontro religioso. Conta a tal história que um
casal de camponeses muito pobres sempre quis ter
um filho mas a pobreza não os deixava. Então, toda
vez que a mulher engravidava e a criança nascia, o
pai a pegava e a levavapara jogá-la num rio próximo
a casa do casal. Era sempre amesma coisa, gravidez,
parto, e criança jogada pelo pai no rio...

E assim foi por muitas e muitas vezes. O casal
vivendo numa constrangedora penúria, a mulher
engravidando e o marido, o pai do recém-nascido,
com a funérea missão de jogá-lo no rio, afinal, o
casal não podia criar a criança, não dispunha de
recursos. Nesse tempo todo, o casal trabalhava
muito duro na roça, levantava cedo, dormia tarde
e ia levando a vida, sempre plantando, colhendo e

vendendo os produtos da pequena horta caseira. O
tempo foi passando e o casal melhorou de vida, já
dispunha de um pouco mais de recursos. Marido
emulher pensaram junto: que tal agora um filho? -

Sim, agora já é possível, concordaram. Da decisão à
gravidez, mais uma gravidez, esta, todavia, com um

prognóstico bemmelhor: a criança seria acolhida.
Vencidos os nove meses de gravidez, veio àluz

.

um belo menino. Pai e mãe eram uma felicidade
única. Numa certa noite de lua cheia, o pai, feliz
com o filho, saiu para um passeio noturno sob o

belo luar. Lá ia ele com o filho no colo, feliz. A cer-

,

ta altura, o pai diz ao filho recém-nascido: - Ah, fi
lho que bela noite, que lua linda está hoje no céu!
Dito isso, o pai ouviu a criança dizer: - Ah, pai, em
todas as outras vezes quando me jogaste no rio,
também fazia uma noite de luar, muito bonita ...

Casamento
Frase de um ator de novelas: - IINos dias de

hoje, dez anos de casamento é muito difícil. Na
minha profissão é difíciL." É verdade, essa é

mais oumenos a regra, sabes por quê? Porque as

pessoas estão casando com os "corpos", casam
com os nomes dele ou dela, com a fama, com o

dinheiro, emuito .pouco ou nada de casamentos
de almas. O arpar de almas não acaba, conso
lida-se na passagem do tempo. Mas, por favor,
faça - me saber de um casal desse tipo ...

Beleza
Detesto concursos de beleza de crianças e de

velhos. Acabo de ver a foto dos finalistas -de um
concurso de beleza masculina realizado no Rio.

Os candidatos tinham entre 60 e 90 anos, o ven

cedor tinha 70 anos. Sou contra. Estupidez pura.
A beleza da velhice é de outro tipo. Faz algum
tempo, vi a foto de umamulher lide idade", não a

quero chamar de velha, com uma faixa no peito:
AMais Bela Idosa! Desculpe-memas é um despu
dor. Qualquer dia vão fazer um concurso de nu
dez na terceira idade, é só o que falta. Ridículos.

Falta dizer
Todas as escolas, todas, tinham que ter regular

mente concursos de oratória com banca de avalia
dores e tudo. Ou então concursos de declamação
de poesias, tudo feito na hora, sem nada de levar

para casa a missão e trazer trabalhos feitos pelos
pais, como costuma acontecer. Só assim essa guri
zada iria aprender a falar, hojemugem...

Diretor: Nelson Luiz Pereira' nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
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Ideb

ma avaliação
motivadora

•

para o ensmo
Pontuação no Índice do Desenvolvimento da

Educação Básica será revertida em recursos

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

N�ontuação das escolas no

ndice do Desenvolvimen

to da Educação Básica (ldeb)
2011 será revertida em investi

mentos do Ministério da Edu

cação (MEC) nas instituições
de ensino. Todas as escolas que
conquistaram médias acima

ou inferior à média nacional
deverão receber a verba e o

valor será aplicado na compra
de material didático e na ca

pacitação dos profissionais. A
quantia é definida a partir do
número de alunos de cada uma
das instituições e os recursos

são do Programa Dinheiro Di

reto na Escola (PDDE), do go
verno federal.

De acordo com a Direto

ra de Ensino Fundamental da
Secretaria Municipal da Edu

cação de Jaraguá do Sul, Sirley
Maria Schappo, esse é o que os

profissionais da área chamam
de "recurso casado", ou seja,
aquele que já vem com desti
no pré-estabelecido. Segundo
ela, as instituições que tiraram

notas acima damédia nacional

receberão, ao final do semes ..

tre, um valor que deverá finan
ciar a compra de livros e mate

rial didático e a qualificação,
através de cursos e palestras,
dos professores, com o intuito

de manter e aumentar a média

o bom resultado de

Jaraguá no Ideb

se deve ao

investimento

feito, sobretudo,
na formação dos

professores.
SirleyMaria
Schappo

conquistada.
Já as escolas que obtiveram

nota inferior à média nacio

nal recebem do MEC um valor

superior ao das demais e que
deverá ser utilizado exclusiva

mente para a melhoria da qua
lidade de ensino na unidade. a

responsável pela instituição só

terá acesso. ao dinheiro após
enviar e receber do MEC um

Plano de Prestação Financeira,
onde deverá constar como e

em quê será gasto o dinheiro.

Ao fim de tudo, ainda é neces

sário o envio de umaminuciosa

prestação de contas.
No Ideb 2011 Iaraguá do

Sul despontou com nota 6,1,
ultrapassando a média estipu
lada para o País em 2021, com

destaque para as escolas mu

nicipais Atayde Machado, que
atingiu z.ô nas séries iniciais (4a
série/50 ano) e alcançou o ter

ceiro lugar entre as mais bem
colocadas de Santa Catarina;
e as escolas Cristina Marcatto

e Luiz Gonzaga Ayroso, ambas
com média 6,3 nas séries finais

(8a série/9° ano), ocupando o

terceiro e quarto lugar, respec
tivamente, na listas das escolas

públicas catarinenses.
Para a diretora do Ensino

Fundamental, Sirley Schappo,
o bom resultado de Iaraguá do
.Sul no Ideb é consequência do
investimento realizado, sobre

tudo, "na formação continuada
dos professores da redemunici
pal", realizada após a implanta
ção de um conselho multidisci

plinar' formado por professores
de cada uma das disciplinas
ministradas no Ensino Funda
mental. "Eles são responsáveis
por orientar e atualizar a meto

dologia de ensino dos docentes

que estão nas salas de aulas",
explica. Agora, o desafio, se

gundo Sirley, é investir sempre
no- professor para que ele con

tinue comprometido com o

aprendizado das crianças.

,

\- :�:\ .....••••••.
'

,Aprendizado
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Investimento em leitura é fundamental
Professores das três es

colas melhores classificadas
no Ideb 2011 concordam que
para continuar e melhorar o

desempenho dos alunos é ne
cessário investir ainda mais
no fortalecimento do hábito
da leitura, estimular a partici
pação da família na vida esco
lar dos alunos e tornar a esco

la e, sobretudo, a sala de aula,
um local prazeroso e divertido

para crianças e adolescentes.

De acordo com a profes
sora da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Atayde
Machado, Tânia Mara Gomes

Machado, responsável pela
preparação dos alunos do 5°

ano, apesar do bom resulta

do, ainda é preciso enfatizar

os trabalhar p�ra aumentar a
desinibição dos alunos e au

mentar o envolvimento das
famílias. Segundo o diretor

da instituição, Luís Fernando

alegar, agora ameta é manter
a forma de trabalho para que
esse resultado "se mantenha e

aumente nos próximos anos".
Na Escola Municipal de

Ensino Fundamental Cristina
Marcatto a média estipula
da para as séries iniciais não

foi atingida por um décimo,
apesar de a instituição ter

atingido e superado a das sé

ries iniciais. Para a diretora da

instituição, Leonice Terezinha
Bressan, é preciso intensificar
o trabalho de reforço esco

lar no contra turno das aulas

com os alunos que apresen
tam defasagem de aprendi
zado. Segundo ela, em 2011 a

escola apresentou alta rotati
vidade de alunos, sobretudo
de crianças vindas de fora de

Iaraguá do Sul.

Nossa meta a gora
é manter a forma
de trabalho para
que esse resultado

se mantenha e

aume'nte nos
'" .

proxrmos anos.

Luís Fernando

Olegar, diretor

Já a Escola Municipal Luiz
,

Gonzaga Ayroso apresentou
resultado que, segundo Sirley

FOTOS EDUARDO MONTECINO

CRISTINAMARCATl'O Unidade ficou em

3° lugar na lista de escolas públicas catarinenses

Schappo, foi surpreendente.
Em 2007, a escola tinha Ideb
de 3,9, quando amédia nacio

nal era de 4,1 e, em 2009, de
5,1 quando a média nacional
era de 5,7. Depois de dois anos
seguidos abaixo da média, em
2011 a escola ultrapassou a

média nacional em 1,5 pontos,
conquistando 6,3 nas séries

finais. Segundo a diretora Ze

naide Pezenti, o resultado se

deve a uma série de melhorias

implantadas na instituição
desde 2010 e, principalmente, .

à inclusão das famílias na ro

tina escolar das crianças e ao

empenho da equipe técnico

pedagógica. De acordo com

Zenaide, em 2010, com a im

plantação do projeto Escola

Integral, do Programa Mais

Educação, cerca de 125 crian

ças passaram a ter aulas em

horário integral, com a grade
curricular durante a manhã e

oficinas de xadrez, letramento,
matemática e ioga durante a

tarde. No mesmo ano a esco

la recebeu o acesso à Internet

e, de acordo com a diretora, o
uso das novas tecnologias con
tribuiu para o desenvolvimen
to dos alunos.

DESEMPENHO Sirley observa que a prova leva o
professor a fazer uma 'análise sobre sua atuação

Não basta tirar nota

alta na prova
a valor do Índice do Desen

volvimento da Educação Básica

é formado por dois quesitos: a
nota da Prova Brasil, aplicada
nos anos ímpares, aos alunos
das 4a e 8a séries das escolas pú
blicas' multiplicada pelo resul
tado do índice de aprovação de
cada uma das instituições par
ticipantes. Ou seja, não basta o

professor "treinar" o aluno para
a prova. É preciso garantir ao

aluno o aprendizado constante.

A Prova Brasil pode ser

comparada ao Exame Nacio

nal do Ensino Médio (Enem) e,
segundo SirleyMaria Schappo,
exige que os alunos saibam re

solver os problemas de mate

mática fazendo uso adequado
das equações e teorias trans

mitidas em sala de aula e inter

pretar textos. i'A prova faz com

que o professor se questione:
o que estou. ensinando para os

meus alunos?"

IDEB cidades próximas
CORUPÁ

�.

IDEB Observado

Séries Iniciais: 1 ° a 4° ou 1 ° ou 5° ano

Metas Proietadas

2005 2011 20152007 2009 2007 2009 2011 2013 2017 2019 2021

4.5 6.14.8 5.0 4.6 4.9 5.3

Séries Finais: 5° série a 8° série ou 6° ano ao 9° ano

IDEB Observado Metas Projetedes

2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011

5.6 6.1 6.35.8 6.6

2013 2015 2017 2019 2021

4.3 4.8 4.8 4.8 4.4 4.5 4.8 5.2 5.8 6.0 6.25.5 J-',

MASSARANDUBA

IDEB Observado

Séries Iniciais: 1 ° a 4° ou 1 ° ou 5° ano

Metas Proietadas

2013 2019 20212005 2011 20172007 2009 2007 2009 2011 2015

4.7 5.3 5.3 6.3 5.7 6.0 6.5 6.74.7 5.1 5.4 6.2

IDEB Observado

Séries Finais: 5° série a 8° série ou 6° ano ao 9° ano

Metas Proietadas

2005 2011 2019 20212007
.

2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017

4.6 4.4 5.0 5.3

SCHROEDER

4.6 4.7 5.0 5.4 5.7 6.0 6.2 6.4

IDEB Observado

Séries Iniciais: 1 ° a 4° ou 1 ° ou 5° ano

Metas Proietadas

2005 2011 2019 20212007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017

4.8 5.4 5.5 5.0 5.4 5.6

IDEB Observado

Séries Finais: 5° série a 8° série ou 6° ano ao 9° ano

Metas Proietadas

5.9 6.1 6.4 6.6

2005 2011 2017 2019 20212007 2009 2007 2009 2011 2013 2015

4.4 4.4 4.5 4.8

GUARAMIRIM

4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 6.1 6.35.8

IDEB Observado

Séries Iniciais: 1 ° a 4° ou 1 ° ou 5° ano

Metas Proietadas

2005 2007 2009 20111 2007

5�1 4.8 5.2 5.9" 5.2

2009 2011 2013 2015' 2017 2019 2021

5'.5 '5.9 ················6·.1···· ··············6]·········· 6:6 6:8 ···················7:0

IDEB Observado

Séries Finais: 5° série a 8° série ou 6° ano ao 9° ano

Metas Proietadas
............................................................................................................. ························1········

2005 2007 2009 2011! 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
................................................l

4.3 "4.1 4.5 4.7 4:3 4:4 47 5:1 5:5' 57'
...

5�9 6�2

JARAGUÁ DO SUL

IDEB Observado

Séries Iniciais: 1 ° a 4° ou 1 ° ou 5° ano

Metas Proietadas

2005 2011 2019 20212007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017

5.0 5.1 5.5 6.1 5.1 5.4 5.7

IDEB Observado

Séries Finais: 5° série a 8° série ou 6° ano ao 9° ano

Metas Proietadas

6.0 6.2 6.5 6.7 6.9

2005 2011 20192007 2009 2007 2009 2011 2013 20212015 2017

4.7 4.7 5.1 5.3 4.7 4.9 5.1 5.5 5.9 6.1 6.3 6.5
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Entrevista

"Eu quero fazer
o papel de vice"

Candidato a vice Alcides Pavanello fala sobre e campanha
eleitoral e a parceria com a candidata Cecília Konell

JARAGUÁ DO SUL

; Verônica Lemus

Alcides Pavanello (PSB) foi escolhido para ser o vice can
didato da coligação "O Povo Novamente': que conta com

a candidatura de Cecília Konell (PSD), pela experiência na área
pública e na iniciativa privada. Natural de Iaraguâ do Sul, esse

, empresário de 53 anos, abre a série de entrevista com os concor-
,

rentes à vice-prefeito de Iaraguá do Sul. Para todos os candidatos

foram feitas as mesmas perguntas. Pavanello fala sobre como ele

pretende trabalhar de vice, caso for eleito, como está a campanha e

projetos apresentados para a coligação.

o Correio do Povo - A figura
do vice-prefeito é vista como

simbólica e atuante apenas
na ausência do prefeito. Como
você pretende trabalhar na ad
ministração? De forma ativa,
assumindo um cargo de secre

tário, ou apenas cumprir a fun
ção para a qual foi eleito?

Alcides Pavanello - Desde

que meu nome foi escolhido
consensualmente dentro da

! coligação para ser o candidato
a vice, eu já coloquei que prefe
rencialmente e dificilmente eu

vou aceitar alguma secretaria.
Eu quero fazer <? papel de vice.
Eu discordo que ele tenha que
simplesmente substituir o pre
feito em caso de impossibilida
de. Eu acho que o vice-prefeito
pode auxiliar na administra

ção. Se o vice assumir uma

secretaria ele vai ficar focado

simplesmente nos assuntos

relacionados àquela pasta.
E quando ele fica como vice,
pode, de certa forma, auxiliar
as secretarias. O meu objetivo
na função é pegar alguns proje
tos específicos e desenvolvê-lo
com as demais secretarias.

O meu grande objetivo, até
pela experiência que tenho na

área pública e privada, é de

que tenho muito a colaborar,
opinar e até colocar a mão na

massa. Eu não tenho medo de

trabalhar, eu gosto. E quero,
efetivamente, dar a minha par
cela de contribuição na futura

administração municipal.

OCP - Como está sendo a

participação na campanha?
Quais as atividades em que
você estámais envolvido?

Pavanello - A nossa campa
nha é muito de pedir voto, de
estar na rua, participar de to

dos os eventos, de subir e des
cer morros e estar em contato

com o povo. Eu acho que é isso

que a população quer. O eleitor

precisa conhecer o candidato.
A gente anda muito junto em

todas as atividades de cam

panha. Estamos fazendo mais
de 15, 20 eventos por final de
semana e durante a semana.

Visitamos diversas entidades.
Estou muito colado na figura
da (candidata) Cecília (Konell).
Nós temos um comitê político
que se reúne diariamente para
ver o andamento da campanha
e as estratégias que a gente vai
tomar para os dias seguintes,
até as eleições em outubro.

Participo de eleições desde

1996, a gente tem colaborado
muito nas estratégias de cam

panha' naquilo que nós deve
mos programar para fazer na
semana e na semana seguinte,
é uma campanha gradativa. Es
tou opinando muito nesse sen

tido, aliás, toda a equipe.

OCP - O senhor desempe
nhou cargo de vereador de
1997 a 2000. Como essa expe
riência pode ajudar no caso de
ser eleito?

Pavanello - Fui eleito verea-

dor na eleição de 1996 e nesse

período de quatro anos exerci
todos os cargos da mesa dire

tora, secretário, vice e presi
dente no ano de 1999, quando
eu assumi interinamente a pre
feitura por duas vezes, totali
zando 57 dias. Então a gente já
tem uma pequena experiência.
Nesses dias deu para ter pelo
menos uma ideia macro de
"o que é" 'ser prefeito de uma

cidade como Jaraguá do Sul.
Acho que hoje é uma cidade

que exige muito esforço do ad
ministrador público, é uma ci
dade grande, que tem proble
mas como qualquer cidade do
mundo tem, mas são situações
que com trabalho se consegue
chegar às soluções.

"
o vice pode ouvir

muito os anseios da

população e' levar

para dentro da

administração.
E, dessa forma,
poder resolver..

O vice tenha que fazer esse
papel muito de ouvir também,
ele tem tempo para isso e ele
recebe para isso. O cargo de
vice-prefeito não é gratuito, ele
tem a sua remuneração, e em

função dessa remuneração ele
tem que dar respaldo para o

que ele foi eleito. Então eu acho

que o vice pode, de certa forma,
ouvir muito os anseios da po
pulação e levar para dentro da

administração. E, dessa, forma
tentar resolver.

OCP - Como está o entrosa
mento com a candidata a pre
feita?

AP - Excelente, melhor im
possível. Mesmo porque o res

peito é mútuo e muito grande.
Eu posso te dizer que a donaCe
cília (Konell) jáme queria como
vice na outra eleição. A ligação
é muito próxima, por isso que
a gente anda muito junto, mui
to unido, é uma pena que tem

gente que diz que o Alcides, se
conseguir ser eleito junto com

a Cecília, depois de seis meses

não vai estar mais dentro da

administração. Isso, com toda
certeza domundo, não vou dei
xar acontecer. Porque eu tenho
uma personalidade muito for

te, e ela é mais da conciliação
do que do rompimento, e eu

sempre digo o seguinte: se um
não quer, dois não brigam. O

respeito é mútuo., '

OCP - De que forma o par
tido que o senhor representa,
o PSB, está envolvido com a

campanha e quais foram os

principais projetos sugeridos
pela sigla para serem implan
tados caso sejam eleitos?

www.ocorreiodopovo.com.br

Pavanello - Nós temos um

conselho político, onde o presi
dente de cada partido faz parte
desse conselho. Hoje o PSB tem

três secretários na Prefeitura

e, com a experiência deles e,
com o conhecimento que nós

temos, participamos muito da

elaboração prévia do plano de

governo. Eu posso dizer que
mais de 90%' das ideias apre
sentadas pelo nosso partido
foram agregadas ao plano e que

logo estará ao conhecimento
da população.

Dizer hoje que Jaraguá não

tem problema é uma utopia.
Dentro das prioridades, nós te
mos plena consciência de uma

solução que émuito difícil, mas
que tem que começar que é em

relação à mobilidade urbana,
um dos assuntos que eu tenho

plena certeza de que estará em
todos os planos de governo.

Nós temos também uma

grande preocupação com a

saúde, no bem estar social eu
diria que essa administração
fezmuito, mas ainda tem coisas

para serem feitas. É meu sonho
fazer a Cidade da Criança, onde
você introduz já desde criança
a pessoa na vida social. Temos
várias ideias na área da Defe
sa Civil. Nós temos um amplo
plano de governo e logo, com
certeza, queremos entregá-lo
em todas as casas dos cidadãos

para terem uma ideia do que,
se essa administração for eleita,
quer fazer por Iaraguá do Sul.
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Dieter e o

transporte
coletivo
Durante a entrevista
à Rádio Iaraguã, o
candidato Dieter
Janssen disse que,
se eleito, vai rever a
situação do transporte
público. "Há umamulta
que a empresa deveria
ter pago em caso de

descumprimento dos
contratos e será uma das
nossas primeiras ações
quando assumirmos a

prefeitura", disse.

Nilson Antonio - Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

Crime eleitoral em
Massaranduba

1\ coligação "Competência, Juventude e

l1rrabalho", de Massaranduba, vai pedir
hoje a impugnação da candidatura do atu
al prefeitoMário Fernando Reinke (PSDB),
da coligação "Massaranduba Crescendo
com Seriedade e Trabalho". O pedido é re
sultado do flagrante deumapossívelentre
ga demacadame praticado pela prefeitura
na propriedade de um agricultor. O fato
aconteceu ontem à tarde na comunida
de de Ribeirão Hermamm, no interior do

município. O candidato a prefeito Odenir
Deretti (PP), abaixo na foto, e o vice Dávio
Leu Junior (DEM) foram os denunciantes.

Conforme Deretti, eles estavam fa
zendo visitas de campanha nas casas de

algumas famílias na região quando perce
beram um caminhão carregado comma

cadame passar pelo local. Os candidatos

,Deputado' na
campanha

Debate na aBN
'.

o candidato a prefeito
de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini (PMDB), disse
que não vai participar
do debate promovido
pela Rádio Brasil Novo
no próximo sábado.
Conforme o candidato,'

.

um dosmotivos da não

participação é a pouca .

audiência que a emissora
tem no município.

Quem perde é
,

a população
Já o candidato João
CarlosGottardi (pr:r;�, 's

disse que quem vai

perder com isso é

,a população, IcOS ' ,

,

,

moradores vão ficar sem
conhecer as propostas
do candidato e sem

._ respostas sobretemas'
importantes, como a

saúde:', disse.

�,�

seguiram o veículo até o ponto da descar
ga. Depois disso chamaram a PolíciaMili
tar e impediram a saída domotorista.

Deretti disse que o agricultor que re

cebeu o produto confirmou que fez o

pedido do macadame no início de 2011.

"A solicitação aconteceu em fevereiro do
ano passado e até hoje (ontem) não havia
sido entregue", disse. Deretti afirma que
existe uma lei que autoriza a distribuição
de produtos aos agricultores, mas acredi
ta que a época é imprópria. "Nos 90 dias
antes das eleições não pode ser feito nada
que beneficie particulares", afirmou.

Hoje a assessoria jurídica da campa
nha vai entrar com a denúncia contra o

concorrente na Justiça Eleitoral. "Vamos

pedir a impugnação da candidatura", de
clarou Dávio Leu Júnior.

ARQUIVOOCP

Agenda dos candidatos
.

.

• Dieter Ianssen - visita com vereadores nos bairros e reuniões com lideranças.
• MoacirBertoldi - visita com vereadores nos bairros, reuniões com

li�eranças e entrevista na Rádio Jaraguá.
Cecília Konell- (sem agenda de campanha), : , , 'J.

A prefeitura
O Secretário de Planejamento,
Fabiano Spézia, informou que
existe uma lei aprovada pela
Câmara deVereadores que
autoriza o auxílio aos agricultores.
"Eles fazem os pedidos e vão

recebendo os produtos conforme a

disponibilidade", disse. Conforme
Spézia, esta prática acontece desde
o ano passado e mesmo assim
existem mais de 500 pedidos e a

demanda tem aumentado.

Cartório Eleitoral
Conforme a auxiliar do Cartório

\

Eleitoral da 60a Zona de
Guaramirim, Juliana Krinke, não há
nada que .possa ser feito até que o

órgão receba o pedido da coligação.
"Vamos aguardar o protocolo", disse.
Segundo ela, só depois do pedido
feito é que terá conhecimento sobre
os procedimentos a serem adotados.

Energia solar
AAssociação dos Engenheiros e
Arquitetos de Jaraguá do Sul (AEJS)
emitiu ontem à tarde o parecer
contrário ao Projeto de Lei 50/2012,
do vereadorAdernar Possamai

(DEM), que trata sobre a instalação de
sistema de aquecimento de água por
energia solar ou a gás nas edificações
novas, reformadas ou ampliadas
no município. Segundo a entidade,
"impor uma forma de energia, nos
parece ato inconstitucional".

Confusão
sobre o projeto
o vereador Possamai (DEM)
disse que vai estudar o parecer da
entidade. Ele afirma que a proposta
é motivar as pessoas para aderir
a este tipo de energia, que é mais
econômica. Segundo o parlamentar,

.

o projeto não obriga a instalação dos

equipamentos, somente a estrutura

para receber a instalação. Mesmo
assim ele afirma que vai procurar a
entidade. "Tem de dialogar, pois a lei
não pode ser impositiva. Tem de ter o
lado bom", afirmou.

PCR em Corupá
A construção da Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) é tema de debate
na comunidade do Facebook que
trata das eleições em Corupá. O
assunto também clivide a opinião
dos candidatos a prefeito. De um
lado o petista João Carlos Gottardi
já tem o posicionamento contrário
sobre a construção. Do outro lado, o
peemedebista Luiz CarlosTamanini
prefere não tomar partido e diz que se

estiver tudo dentro da legalidade não
há como se opor à construção.

;
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Personagem istórico

Konrad Adenauer
o político alemão KonradAdenauer foi um cristão-democrata, advogado,
prefeito de Colônia e também um dos arquitetos da economia social de
mercado. Em 1945, participou na fundação da União Democrata-Cristã
(CDU) e assumiu a presidência da liga na zona de ocupação britânica.
Com o estabelecimento daAlemanhaOcidental, em 1949, Adenauer
assumiu o cargo de primeiro chanceler. Por 14 anos, liderou a

coligação entre aUnião Democrata-Cristã (CDU), o partido-irmão
da Baviera, União Social Cristã (CSU), e osDemocratas Livres - o

partido liberal alemão (FDP). Entre 1951 e 1955 também serviu como

ministro para assuntos exteriores daAlemanha Ocidental.Adenauer
tinha um grande objetivo: estabelecer aAlemanhaOcidental como
umaproteção para conter a expansão dos soviéticos naEuropa.Assim,
ele promoveuum estreitamento nas relações com os-Estados Unidos e

se reconciliou com a França. Foi durante omandato deAdenauer que
aAlemanhaOcidental passou a integrar aOrganização do Tratado
doAtlântico Norte e passou a ser reconhecida como uma nação
independente. Adenauer aposentou-se em 1963, após concluir um
tratado de cooperação com a França e continuou no parlamento
até suamorte, em 19 de abril de 1967.

1972

VII FaIDOSC
Em agosto de 1972, O Correio do
Povo publicou a matéria que dizia:
"Realizar-se-á de lo a 11 de setem

bro de 1972 aVII Feira de Amostras
de Santa Catarina (Famosc), na vi
zinha cidade de Blumenau. A co

missão Executiva presidida pelo dr.

Henrique Reis Bergan está ultiman
do os detalhes para a grande festa

vendo os interessados habilitarem
se junto à administração da Proeb,
somente em dias úteis, e no horário
de 10 às 17h, e aos sábados apenas
até às 12h. Outrossim, poderão fazer
uso de quaisquer dependências do

Parque de Diversões, gratuitamente,
exceto às barracas de jogos com prê
mios, doces e bebidas".

da indústria catarinense. Os 11.528

metros quadrados de área coberta
do Parque de Exposições da Proeb e

que abrigam os 578 stands deverão
estar literalmente tomados quando
da realização da exposição. Delega
ções escolares, professores e direto
res poderão visitar gratuitamente a

VII Famosc, em grupos fechados, de-

Invenção do chinelo
o primeiro protótipo de chinelo registrado historicamente teria
sido fabricad(_) pelos Sunitas por volta de 4.300 anos atrás. Após

.

pesquisas, chegou-se à conclusão de que a possível criação de calçados
ocorreu há 12mil anos. Naquela época os homens das cavernas
utilizavam apenas pedras, peles de animais e plantas para a fabricação do
chinelo, Depois de 7.500 anos, diversas culturas teriam criado outra versão
as sandália, com base no modelo criado pelo homem das cavernas. Nesses

tempos os egípcios usavam suas pegadas em areiamolhada paramoldar
solas de papiro, fibra ou palha, depois entrelaçando namedida da
forma impressa e prendendo nos pés com tiras de couro cru. Os egípcios
utilizavam o chinelo para proteger os pés em terrenos escaldantes,
bronzear a parte superior dos pés e as mulheres para a aplicação
de joias e adereços. Outros povos produziram suas versões, mas
todas inferiores à versão egípcia: Os japoneses criaram a Zori, uma

espécie de chinelo com tiras sobrepostas. Os persas tinham amadeira
como base para a sola. E os espanhóis fabricaram chinelos com cordas.
Na idade média homens e mulheres usavam chinelos de couro
abertos que tinham forma semelhante a uma sapatilha.

*

Lunelli �\atazOr}#-/� .Lt*
Grupo Lunelll

l'

Fundação da Associação
Nacional de Jornais
AAssociação Nacional de Jornais é uma associação,
sem fins lucrativos. Fundada em 17 de agosto de 1979,
tem por objetivo defender a liberdade de expressão,
do pensamento, da propaganda e o funcionamento
irrestrito da imprensa, sempre observando os princípios
da responsabilidade. Atualmente a instituição conta
com 146 empresas jornalísticas associadas e duas

empresas colaboradoras. A atual presidência está
ocupada por Judith Brito, do jornal Folha de São Paulo.
A entidade tem como principais bandeiras: defender
os direitos do ser humano, os valores da democracia
representativa e a livre iniciativa; defender o livre
exercício da profissão de jornalista; repr.esentar os
interesses gerais de seus associados junto aos poderes
públicos, independentemente da outorga de mandato

específico, e contribuir para o desenvolvimento

das atividades de suas associadas, proporcionando-lhes
assessoria de caráter não individualizado.

1999

Terremoto na Turquia
O sismo geológico de Izmit em 17 de agosto de 1999

teve magnitude 7,6 na escala Richter, e atingiu o

noroeste daTurquia. O evento durou 37 segundos,
provocou a morte de 17mil pessoas e deixou cerca
de meio milhão de pessoas sem moradias. A cidade
de Izmit fou severamente danificada. O terremoto

afetou gravemente a área urbana e industrializada, com
grande densidade populacional, e provocando estragos
em refinarias e fábricas de automóveis, além do quartel
general e arsenal daMarinha da Turquia, em Gõlcük.
Isso fez aumentar a gravidade das perdas em vidas e

propriedades. O terremoto provocou um incêndio de

grandes proporções devido ao colapso de uma torre.
O tremor também provocou danos consideráveis
em Istambul, distante cerca de 70 km do epicentro.
O soldados turcos foram autorizados a ter 45 dias
de licença para ajudarem no resgate dos seus familiares.
Os corpos formam rapidamente enterrados em
valas comuns para evitar o risco de doenças.

Conta

'C9mpe4.Mm
Credibilidade

I'I'IWr.�

"1'W •....,47

gumz@gumz.com.br

... Desde1976
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TRADiÇÕES
Alegriá e colorido de grupos

folclóricos germânico,
húngaro, italiano e gaú,?ho,

invadem Pomerode

Folclore
VIVIAN ALTHOFFIDIVULGAÇÃO

Mais de 150 dançarinos se

apresentam em Pomerode
3º Festival Internacional de Grupos Folclóricos, neste sábado, terá grupos de [araguá e Massaranduba

o encanto das danças típicas vai

encerrar em grande estilo as comemo

rações pelo terceiro aniversário do Te

atro Municipal de Pomerode. Amanhã,
mais de 150 dançarinos participam
do 3° Festival Internacional de Grupos
Folclóricos, representando a alegria e a

singularidade das tradições germânica,
húngara, italiana e gaúcha.

O encontro tomará conta, além dos

espaços do Centro Cultural de Pomerode,
também das ruas da cidade mais alemã

do Brasil. Das 13h às 17h, a programação
inclui performances gratuitas em palcos
alternativos, montados no pátio do Su

permercado Econômico (Rua XV de No

vembro) e naCervejariaBockwurst (Praça
Jorge Lacerda), no Centro.

No entanto, a apresentação oficial dos
inscritos acontece às 19h, no Teatro Mu

nicipal. Na ocasião, os grupos disputarão

o título de "Destaque do Festival", sob

avaliação de um júri especializado. Os

ingressos custamR$ 5, com venda anteci

pada na Farmácia Farmalan, ou "uma hora
antes do espetáculo, no hall do Teatro.

Entre os grupos inscritos, dois são

de Jaraguá do Sul - Sünnros Volkstan

zgruppe e Grupo de Danças Húngaras
Dunántúl - e um de Massaranduba, o

Grupo Gustav BachVolkstanz.

Já consagrado como um dos mais

importantes eventos do calendário

cultural da cidade, o Festival Interna
cional de Grupos Folclóricos foi criado
com o intuito de resgatar e divulgar as
manifestações populares por meio das

danças folclóricas. A realização é uma

promoção da Prefeitura Municipal de
Pomerode, através da Secretaria de Tu

rismo, Cultura e Esporte, em parceria
com a Fundação Cultural de Pomerode.

Grupo de dança folclóricacomemora
25anosdeatividadescomnoite ruItural
O grupo de dança folclórica Sünnros

Volkstanzgruppe, do Colégio Evangélico
Iaraguá, promove, no dia 25 de agosto,
às 19h30, no grande teatro da Scar, noite
cultural em comemoração aos 25 anos

de atividades. Sünnros Volkstanzgrupp
tem 80 integrantes e é o grupo de dança

folclórica étnica mais antigo da cidade.

O espetáculo terá cerca de uma hora e

meia de duração, com-apresentações das

quatro categoriasmantidas: mirim, infan
til, infanto e adulto. O ingresso pode ser

trocado por um litro de leite longa vida,
no Colégio Evangélico ou na Scar.

SERVIÇO:
O que: 3° Festival Internacional de Grupos Folclóricos de Pomerode

Quando: 18 de agosto 2012 - das 13h às 17h - apresentações
gratuitas em palcos alternativos; 19h - espetáculo oficial no Teatro
Municipal de Pomerode (Rua HerrnannWeege, 111)
Quanto: ingressos custam R$ 5 (para o teatro)
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Previsão do TelllpO
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Canoinhas
T •
10° 22°

São Miguel
do este

T.
18° 27°

Chapecó
T •
17° 27°

Tempo estável
Sexta-feira a domingo:
O tempo continua estável
com sol entre nuvens em
se e temperatura elevada
para época do ano à tarde.
Namadrugada e início
do sábado há chance de
chuviscos isolados entre
a Grande Florianópolis e

Joinville, devido à circulação
marítima.Vento de

nordeste, fraco amoderado
com rajadas.

J'
Ensolarado Instável Parcialmente

Nublado

Geada
j JJ

Nublado Chuvoso

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
• 9h Vento não favorável Noroeste 3km/h Vento favorável

• 12h Vento não favorável
.

Norte 4km/h
em um horário

• 15h Vento favorável Nordeste 12km/h zero%
de possibilidade

• 18h Vento não favorável Leste 13km/h de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.corn.br

Cínema
PROGRAMAÇÃO DE 17/8 A 23/8
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h50, 15h40

�
• Batman: o Cavaleiro das Trevas Ressurge - Leg. - 17h30,20h40
• ARCOIRIS 3

'

• Para Roma com Amor - Leg. -17h, 19h10, 21h20
• Valente - Dub. - 15h

Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 cóm 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.

Casaco para
quem sai cedo

de casa.

IHOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Joinville
T.
16023°

Jaraguá do Sul
T •
18° 23°

AMANHÃ
MíN: 14°C
MÁX: 24°C

Rio do Sul
T.
15022°

Blumenau
T •
19°240

�,

SEGUNDA
MíN: 17°C
MÁX: 25°C

DOMINGO

MíN: 17°C
MÁX: 25°C

Florianópolis
T Â,
18022°

São Joaquim
T •
90 180 �

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h04: 1,6m
• 16h04: 1,8m
• Baixamar
• 7h58: -0,1 m
• 20h38: 0.1 m

Ilajai
'. Preamar
• 1h51: 1,1 m
• 14h49: 1,2m
• Baixamar
• 8h23: O,1m
• 20h36: O,3m

• Preamar
• Oh56: O,6m
• 14h36: O,7m
• Baixamar.
• 8h21: O,3m
• 20h51: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 1h56: 1,2m
• 15h06: 1,3m
• Baixamar
• 8h45: Om
• 20h43: O,3m• NOVA 17/8

CRESCENTE 24/8
,Tábua
das marés Imbiluba

CHEIA 31/8

MINGUANTE 8/9

Palavras Cruzadas

2. 3 4 5 678HORIZONTAIS

í
1. Equimose, contusão
2. Discurso curto, pronunciado em ocasião solene
3. A atriz norte-americana Roberts, de "Uma Linda

Mulher" e "Noiva em Fuga" I Um pouco de ... tudo
4. A parte superior do rosto I Companhia de. Enge

nharia de Tráfego
5 .. (PaI. fr.) Relação entre o solo e o micro-clima par

ticular de uma reg�ão, que concebe o nascimento
de um tipo de uva de característica única por sua
qualidade, tipicidade e identidade do vinho pro
duzido

6. Cargo de juiz de direito I Pronome demonstrativo
masculino

7. Peça da popa do navio, onde se prende o eixo
do leme

8. Parte lateral de algo ou de um conjunto, em re-

íação ao centro e à outra parte J Planta conffera, I---+--t--t----+---I--t----+-_+_� �

empregada em cercas vivas "!O �
9. Expelir o feto antes que tenha vida

I---_-_---f-__- __+-_-__ �
11

�

10. Exatamente divisível por dois I Pequena rua
I----+---+---I---t----+----+--!--t----I J

11. Desinência verbalj O poeta Quintana (1906- �
12 !li.

1994), de "Espelho Mágico" ....,__-+--+"---+--f---+--I---+--f----t i
12. Encontrar de repente 13 J
13. Aquecer. �

2

II3

fi4

5 II
6 l1li �

��--�--�--+-��-+--�--���i
7 �

--------------------1
..

8 �

i

'alillqV '6 �eol '!allaL '8 'eJ!aJRjso:J 'en 'l..lllJOTllS3H 'rua "9 'odrul
'leIA\{ '5 'taW 'lopealleg 'V'Ii(] '10Pll.llSOll 'S �eqe:J\f '!'!Ed .� 'JlladTfj '� :SIV:JllH3f1

.

:J1l.IO·(ll:JV "&� 're.lOO"O
'U '01121'11 'B 'H 'lllaOl::l '.I1!d 'm 'Jmjoqli '6 '2101 'opll:l 'li 'ajSllpeo 'L '8jS3 'emA
'9 ]!olJarS '130 '14sa1 '17 'Ill. 'e!tllr 'E 'l1JAl!(lid 'i: 'empes!d 't :SIV1Nfll11:10H

oyjnlos

VERTICAIS,
1. Extensão da gola do paletó
2. Curandeiro / Completar. fina'lizar
3. Desenhista de estampa ou gravura de publicação
/ As iniciais do poe.ta italiano Dante (1265-1321)

4. Assaltante / Fluido açucarado produzido pelas
abelhas

5. Expedir / Pedaço de pano velho
6. Abreviatura que precede o nome da médica e da

advogada / Reparar, consertar, pôr em bom es
tado

7. Os extremos de ... Uberlãndia! Mulher que corta e

cose por profissão .

8. Pequena ave canora do Brasil I (Norte) Nada ou

quase nada fazer
9. Ave de rapina diurna.

SEvoctACHA
QUE SABE TUDO,

MATE ESTA!

NAsa.NtAS
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Stamms
Na agenda: sábado tem Stammtisch Universitária em

Guaramirim, na esquina das ruas Norberto Silveira Júnior
e João Butschardt, Centro. Em Iaraguá ainda leva um
tempinho, será dia lo de setembro, no Parque de Eventos.

EVANDRO KASCHINSKIIDIVULGAÇÃO
"

1'" •.

A equipe 4 Rodas Club Car fazendo

a entrega do Gol para a felizarda

ga.n.ltadora do sorteioAriana IaraWust .......
.

'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0°

Traga uma foto
Domingo é o Dia Internacional da Fotografia, que aqui será
comemorado pelo Grupo Fotoja com o lo Varal Fotográfico
da Cidade de Jaraguá do Sul. Das 9h às 18h será montada a

exposição em frente ao Museu Histórico, no Calçadão. Todos
os jaraguaenses estão convidados a participar pendurando até

três fotos suas cujo tema seja a cidade. Uma ótima ideia para
compartilhar trabalhos e perspectivas ... Para mais informações
liguem no 9133-4191 ou acessem facebook.com/groups/fotoja.

Brechó
dos bons
Começa amanhã e vai até

domingo. O Brechó do Rotary
vai ter peças exclusivas partindo
da barbada de R$ 2! O evento vai

acontecer junto à Feira Ponta
de Estoque, naArena Jaraguá, e
terá toda a renda revertida para
projetos sociais na comunidade.

."

tt
Inverno veio,

brochou, deixou
a Coca aberta na

geladeira efoi
embora.

Fejuca
E o almoço amanhã rola no London Pub,
por conta de promoção da Ajapra que
vai promover sua 1 a Feijoada Solidária. O
evento começa às 11h, com a cozinha sob

responsa do ChefVilson Carlos Rainjak. O
valor do acesso é R$ 18.

ELTON MELCHIORETTO

Excursão para
Alexison.CIre
Mal foi confirmado o show da banda em
São Paulo, dia 7 de dezembro, o leitor Diego
Nunes se manifestou: está organizando
um busão. Quer ir no show com a galera?
Faça contato via 91918590.

Hoje a noite
• 22h - Sexta Universitária / Show com Juliano Santos /

DJsMartin Panizza e Pierre Costa

Locai: Upper Ploor, em Guaramirim 14799125911

• 22h - Sacra-Feira / Show com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 22h -: MÁsiG� aoVivo com Paulo m�p±ique
Local: ÁguaDoce Cachaçaria 147 33718942

Ice
co ; unkaçõo.

íconeComunicaçãoGráfica. II

(47) 3275-0454
JaraguâdoSul
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Fotografia
1\ 7ó domingo, a partir das 9h,
1 \' vai rolar na Praça Ângelo
Piazera, o 10 Varal Fotográfico
da Cidade de Iaraguâ do Sul -

em comemoração ao Dia Inter
nacional da Fotografia. Presti
gie! Leve até três fotos impressas
e participe da exposição coleti
va. O objetivo do evento, além
de reunir fotógrafos amadores e

profissionais, édifundira arte de
fotografar, apoiando o Projeto
deRevitalização do Fotoclube de
Iaraguâ do Sul. Mais informa
çõespelo telefone 9133-4191.

Bico seco
No Estado do Paraná, a
Justiça Eleitoral já bateu o

martelo: ninguém vai poder
vender bebida alcoólica
durante as eleições. Santa
Catarina deve pegar carona e

também carimbar proibição,
Estado afora.

Upper Floor
Nesta sexta-feira, todos os

caminhos levam para a casa

noturna Upper Floor, em
Guaramirim. Pois é lá que
acontece hoje à noite o

.

mega show com o renomado

DJ uruguaioMartin Panizza.
Vai ser festão.

Ki-suco
Amenos de dois meses
da eleição,'muita gente
acostumada às "gentilezas"
dos candidatos ainda não
recebeu a sua parte do bolo
financeiro que se costuma

compartilhar com o povo
dos bairros mais afastados
do Centro. Espera-se com
ansiedade a chegada do
"Ki - suco".

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

Moa Gonçalves
,

DIVULGAÇÃO
r-·-----·

---,- __ ._--

i-UiSP@}RI7:I C> tr>, í? (JIU:1'
: f�:
: Ginástica é moda:
I Av. Mal. Deodoro da Fonsaca ,

I !l1_9.: ""!II!<>' ,Jar8jlUá_� slif _!

NlVER Quarta-feira,Jno Kantan, durante comemoração do aniversário de

MoDique JaIm, BrlUla F1uck, MoDique, Daniela Neumann e DeisyMariana
..

HAPPYHOUR

Tayla
MafTezzolli,
Joice

Sperandio e

AneBachega
conferindo o

Madalena

Niver da Rúbia
Não ousem esquecê-la: a amiga
RúbiaTorres, esposa do boa
gente IvanTorres, da Kõnígs
Bier, é a aniversariantemais
festejada da cidade. Liguem!
Ela vai adorar saber que foi
lembrada.

Leit ra fie
A leitora fiel de hoje é a

queridíssima Glacilda Schramm,
Coordenadora do Centro de
Referência ao Idoso, que lê todos
os dias a coluna pra ficar super
antenada nas notícias de nossa

região.Valeumesmo! PRESENÇA O casal Lu Soares e Pepe Narloch com
o querido João, em noite movimentada na London

.

Destaque
A gata Bárbara Freitas da Silva
continua sendo uma das mais
belas e paqueradas do mundo
teen.

Desejo Constante
No sábado, a partir das 11h, um dos melhores grupos de pagode da
região, o Desejo Constante, será presença na tradicionàl Feijoada
da Paróquia Cristo Salvador.Vale a pena conferir.
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Nas rodas
•Muito concorrido,
ontem, o coquetel de
lançamenfô na Coleção
Verão 2013, dalojaLive
Concept Story.

."

• O "empresário Nilvaldo
Stahelin está curtindo

temporada de pesca no
Mato Grosso.

• O comunicador da
Studio FM e DJ Marcelo
Luiz, fotógrafo nas horas

vagas, vai participar
domingo, do loVaral
Fotográfico da Cidade
de Iaraguá do Sul,
em comemoração ao

Dia Internacional da

Fotografia.

•Bvaldir eAlessandra
PereiraTheurer, daLocajá,
já sintonizara aparticipação
na l?a Feijoada doMoa.
Valeu, amigos!

Lua di Pano
ALua di Pano Boutique, da
amiga Lucianne, está
movimentando ummega bazar
na loja. Tudo com até 60% de
desconto. O que émelhor, ela
recheou os cabides, araras e

prateleiras commil novidades
do mundo fashion. Que tal?
Quer sabermais? Acesse a

fanpage da loja e confira.

Buxixo
Adilson dos Santos, o Cebolinha,
repaginou todo o guarda
roupas. A cada encontro

político o candidato a vereador
tem desfilado com um blazer
diferente. Dizem os escudeiros

que é da coleção do famoso
estilista e alfaiate jaraguaense,
João Eisler. Será?

moagoncalves@netuno.com.br

BELAS Andressa Veber e Larissa Olinger
nos corredores da The Living

Humor
A esposa perdida
Um homem, um pouco
apressado, pergunta a um

pescador, que se encontrava

pescando num rio:
- Por acaso o senhor não terá
visto passar por aqui aminha
esposa?
O pescador retruca:
- A sua esposa é loura, e vestia '

blusa branca e saia verde?
- Isso mesmo.Viu-a hámuito

tempo?
-Não, não.
- Então ela deve de estar por
perto ...
- Também acho. A corrente do
rio hoje está fraca! .

Da série
,."

morro e na

vejo tudo
Um candidato bem conhecido,
prevendo não ter plateia para lhe
aplaudir no bairro ondemora,
providenciou, ontem à tarde,
o público que o recepcionaria
num encontro do prefeito de sua

coligação. Não deu outra: assim
que desembarcou do possante,
não faltou quem o abraçasse
e o beijasse. Como diria Gui
Mendes: Que 'línnnnndo, cara!

Audicont
Uma empresa que vem
recebendo os maiores elogios,
inclusive deste colunista, é a
Audícont, Além dos 68 anos de

experiência e a modernidade
das sua instalações, o grupo
possui uma equipe que
merece aplausos, e claro,
tem no comando o

competente empresário
Ivaldo Kuczkowski, o popular
Polaco. Continue assim!

• Massaranduba ainda está
de luto com a morte do Cabo
Girlei. O soldadaeramuito
querido na comunidade. Perda
irreparável!

,No dia 20 de outubro, Tato,
Branco e sua poderosa equipe,
com apoio total deste colunista e

O Correio do Povo, irão participar
da"i PEeijoiula da:Assoeiação:,
deDeficientes Físicos de
Guaramirim (Adefig).Agendem!

• A·rlirziga Suelii'ifaAgerzcia:'
deDecoração Cellehtary, uma
das mais aplaudidas da região,
como sempre, será aminha
grande parceira na Feijoddá
doMoa, que acontece dia 22 de
setembro, no Beira Rio.

•Nando Raboch e os irmãos

Rodrigo eEduardo Fogaça
estão trabalhando dia e noite

para inaugurar aBpic Concept.
Ogrande evento acontece em
setembro. Volto ao assunto.

PRESTIGIANDO Pamela Bertoldi,
toda boDitona, faz pose exclusiva

para a eohma, na PatuáMusic

• Sábado, na Sociedade
vieirense, tem grandioso Baile
do Chope. O convite garante o

caneco e o chope livre a noite
toda. Vai perder?o segredo é quebrar os

problemas em pequenos

pedaços administráveis.

BillWatterson • Com essa, fui!

Valorize seus pais
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João Chíodíní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Crônica

DR
- Querido, acho que precisamos conversar
sobre a nossa relação.
- Conversar?
- É ... Saber se ainda vemos um ao outro da
mesma maneira de uns anos atrás.
- Que papo estranho. Aconteceu alguma
coisa?
- Bem, pode ser que eu esteja errada, mas
estou te achando um pouco diferente.

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Beatriz tenta tranquilizar Rodrigo. Miriam mostra para Priscila a gravação de sua
sessão de regressão. Virgílio revela para Melissa que descobriu onde Angélica está.
Gabriel afirma a Rodrigo que o caso de Solange é muito grave e que ele precisará
apoiar Elisa. Fernando garante a Dimas que não contará para Melissa que Priscila é
sua irmã. Marlene confidencia a Teresa que Edu a beijou. Julinho consola Laís. Jacira
descobre que está grávida e pede para Gracinha e Valéria não contarem para Tobias.
Seth salva Melissa de Zenóbio. Melissa exige que Dimas se livre de Angélica.

CHEIllS DE CHARME· GLOBO· 19H
Cida dispensa Conrado. Sônia tenta convencer Isadora a desistir de usar o cartão

de Cida, mas também não resiste à tentação. Elano contrata Stela. M�slova engana Vo
leide e consegue comer de graça no Chopeokê. Fabian se esforça para treinar Inácio.
Alejandro fica arrasado com o fim de seu casamento. Isadora e Sônia compram joias
com o cartão de Cida. Elano e Cidase encontram e conversam. Tom não gosta da pre
sença de Kleiton na reunião com os patrocinadores do novo clipe da Empreguetes. Cida
descobre que seu cartão foi roubado. Lygia avisa a Elano que não quer ver Penha no

escritório. Cidci avisa a Sônia e Isadora que vai denunciá-Ias pelo roubo de seu cartão
de crédito. Elano se irrita com o atraso de Cida. Sandro chora ao ver Penha com Otto no

show. Cida transforma Sônia e Isadora em empregadas da mansão.

IlVENIDIl BRIlSIL· GLOBO· 21R
Max e Jorginho discutem. Carminha se faz de vítima para Tufão e ele acredita.

Leleco marca um encontro com Muricy. Zezé flagra os dois. Ivana vê Max conver
sando com Nina e fica enciumada. Leleco discute com Tessália, Nina pede que
Jorginho não conte a Tufão que é filho de Max. Tessália diz a Darkson que acha que
está sendo traída por Leleco. Muricy mente para Adauto e combina uma viagem
com Leleco. Monalisa fica com Silas. Olenka comemora. Suelen é convidada para
fazer um ensaio fotográfico e Roni não gosta. Jorginho chega à mansão e deixa
Max, Carminha e Nina apreensivos. Ivana vê fotos de Nina no celular de Tufão.
Jorginho pressiona Carminha.

GIlBRlELIl- GLOBO - 22H
Dorotéia convida Gabriela para a reunião de mulheres católicas. Malvina diz a Rô

mulo que é capaz de enfrentar o mundo por ele. Zarolha se insinua para Manoel das
Onças e festeja quanco o coronel propõe sustentá-Ia fora do Bataclan. Lindinalva conta
para Miss Pirangi que está apaixonada. Teodora ouve a conversa das duas. Iracema é

.

informada de que ficará noiva de Jesuíno. Josué se esconde de Coriolano no guarda
roupa de Glória. Maria Machadão fica com ciúmes ao perceber que Ramiro está interes
sado em Anabela. Ramiro marca um encontro com Anabela na praça. Zarolha planeja
contar a Nacib que Gabriela participa do ensaio do Terno de Reis.

* o resumo dos c:apítalos é de respoasabWdade das emissoras.

Aniversariantes

falar, eu não vou adivinhar.
- Você não dá atenção para as coisas que eu

faço!
- Como não? Eu adoro sua comida, elogio
sua roupa, reparo no seu cabelo e na sua

maqumgem ...

- Não é isso, Paulo.
- Ô céus! O que é então, mulher?
- Você não estámais me curtindo!
- Hã?
- No Facebook, você não dá curtir em nenhum post meu.
Só curte as coisas de futebol e as piadas de política que seus

amigos colocam. Eu curto tudo que você faz!
- Mas, você só coloca fotinho de bichinho fofinho,
mensagens de bom dia e fome na África! Não dá pra curtir
"Fome na África", Júlia.
- Ok, Paulo. Quando chegarmos em casa conversamos melhor.
- Também prefiro. Não posso passar a tarde inteira no MSN
com você.
- Tá bom, Paulo.Não voumais incomodar. Afinal, para quem nãome
curte no Facebook, não duvido que possame bloquearno MSN!
- Deixa de drama, Júlia. Preciso trabalhar. Beijos
- Beijos! Mas, não pense que essa conversa acabou por aqui!
- Coloca no Facebook que você vai fazer um jantar bem gostoso
pramim e comprar cervejas geladas que eu dou um curtir. ;-)

Clique
animal

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

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

Essa fofura está para�oção. Foi atropelada e teve uma grave
fratura de hÚDlero, está castrada e é muito dengosa e precisa de

um larmuito amoroso. Contato: aJapra@aJapra.org.br
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ÁRIES
É tempo de renovar suas alegrias.
Crie novas oportunidades em sua vida
pessoal e profissional. Aumente a sua

popularidade, apaixone-se pela vida e
por tudo de bom que ela tem a oferecer.
No amor, compartilhe alegria e paixão
com o par. Cor: roxo.

Horóscopo

TOURO
No emprego, é hora de renovar suas
expectativas. Estará com uma enorme

vitalidade física e com disposição de
sobra para lutar por seus objetivos pes
soais. No romance, compartilhe alegrias
e fortaleça os laços de afeto com que
ama. Cor: tons claros.

- Diferente? Como?
- Ah, diferente ...
- Ó ... Eu não gosto muito desse tipo de conversa, mas, se você
estáme achando diferente, seja mais específica, para eu saber
em que pontos eu mudei...
- Ai ... Sei lá... Acho que você não me dá amesma atenção de antes.
- Claro que eu te dou atenção. Nunca esqueci nenhuma das
datas que você julga importantes, olha só: Dia do primeiro beijo,
dia do aniversário de namoro, dia do aniversário de casamento,
nossa primeira viagem, dia dos namorados, Natal, seu
aniversário, dia da mulher, aniversário da sua mãe, aniversário
do cachorro, data da segunda lua-de-mel. Falta alguma coisa?
- Tá vendo?
- O quê?
- O seu jeito! Não é mais o mesmo ...
- Pôxa, Júlia ... O que eu estou fazendo de errado? Se você não

Ir GÊMEOS
Há oportunidades de renovar suas
perspectivas de vida neste dia. Saúde
e bem-estar estarão em alta. Ouse
assumir desafios na profissão, mas sem
deixar a famflia em segundo plano. É

.

tempo de investir mais paixão em seu

relacionamento afetivo. Cor: cinza.

CÂNCER
Hoje, você estará esbanjando disposição
física. No trabalho, aproveite para
colocar tarefas que exijam mais energia
em dia. Diálogos com parentes e amigos
contam com boas vibrações astrais.
Uma nova fase se inicia no campo
afetivo. Cor: amarelo.

LEÃo
Um clima de alegria envolve seu astral e
você terá energia de sobra para realizar
todas as suas obrigações profissionais.
Aproveite para colocar as tarefas de
casa em dia A dois, é um período de
renovação: faça planos com seu amor.

Cor: tons claros.

VIRGEM
Pense em uma maneira de aproveitar
melhor seus talentos e suas habilidades
no emprego. No lar, seja flexível e
solidário(a). No amor, uma fase mais
calorosa se inicia Quem está só tem
boas chances da conquista emplacar e
virar namoro. Cor: roxo.

..n. UBRA

Rque atento às oportunidades ao longo
do dia. Renove suas expectativas e siga
em frente com otimismo. No amor, tudo
azul. Saia da rotina no contato com o par
e verá os resultados positivos em pouco
tempo. Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
Sua alegria será contagiante tanto no

ambiente proflssionel'quanto em casa.

Aproveite para fazer planos a longo
prazo. No campo sentimental, este é o

momento de aparar arestas e renovar as

expectativas da união. Cor: branco.

SAGITÁRIO
Dia para comemorar as suas vitórias.
Poderá receber uma promoção ou até
um novo emprego. Aceite os desafios
que surgirem com disposição, você
só tem a ganhar. A dois, o clima é de
paixão: demonstre o que sente àquela
pessoa especial. Cor: tons pastel.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Começa uma nova etapa em sua vida,
com mais disposição física e alegria
para cuidar de seus afazeres. O astral
conta com boas vibrações, desde que
mantenha o otimismo em alta. No amor,
viva intensamente todos os momentos
com seu par. Cor: marrom.

� AQUARIO
� Começa uma nova fase em sua vida,

com grande vigor físico e disposição.
Com alegria, conseguirá superar
qualquer dificuldade profissional.
Aproxime-se mais do par se desejamel-
horar o relacionamento. Cor: verde-claro.

PEIXES
Hoje, seu entusiasmo com as novas

oportunidades profissionaiS será visível.
Não adie decisões importantes se

. já sabe que caminho deve seguir.
Conte com o apoio da famHia para o que
precisar. No amor, dê mais carinho e

dedicação ao par. Cor: creme.
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CABANACULT

FERNANDO BASTOS - CARTUNISTA
1 - Stairway to Heaven (Led Zeppelin)
2 - Smoke on theWater (Deep Purple)
3 - Paranoid (Black Sabbath)

4 - Whole Lotta Lave (Led Zeppelin)
5 - Summer time (Janis Joplin)
6 - Voodoo Child (Jimi Hendrix)
7 - Fly byNight (Rush)
8 - Jailbreak (AC/DC)
9 - Cocaine (Eric Clapton)
10 - Mama (Genesis)

PIERO RAGAZZI - FOTÓGRAFO
1 - Let it Be - Beatles
2 - Eleanor Rigby - Beatles
3 - The house of the rising sun - Animals
4 - Bohemian Rahpsody - Queen
5 - Suspicius Mind - Elvis
6 - Hope of Deliverance - Paul McCartney
7 - MyWay - Sinatra
8 - Paint it black - Rolling Stones
9 - Stand byme - John Lennon
10 - AlI you need is love - Beatles

Essa lista só tem clássicos mesmo, todas essas músicas

dispensam comentários, mas Stairway to Heaven,
composta pelo guitarrista Iimmy Page e pelo vocalista
Robert Plant, é considerada uma das maiores canções
de rock de todos os tempos. O solo que o mestre

Iimmy Page fez para essamúsica é considerado
o melhor solo já feito na história.

http://www.youtube.com/watch?v=9Q7Vr3yQYWQ
.

Piero surpreende com três canções dos Beatles, não que
os Beatles não mereçam, acho que daria pra fazer um top
10 só com canções dos Beatles, mas Bohemian Rhapsody,
do Queen, realmente é uma canção impressionante.
Lançada em 1975, como single e composta por Freddie
Mercury a canção sozinha vendeu mais de ummilhão de

cópias em apenas um ano.

http://www.youtube.com/watch?v=uoXhQeR5Y9c

���
Não sãomuitos os artistas que podem se gabar de ter criado uma lingua
gemmusical. Celso Blues Boy deu um sotaque brasileiro ao blues, ao pon
to de ser, ao mesmo tempo, lenda, ídolo e referência, aindamais quando a

revistaBackstage colocou Celso entre os 20maiores guitarristas da hlstória;
The Commitments, a banda do filme cult deAlan Parker, chamou Blues
Boypara se integrar a ela (e ele gentilmente recusou). Fato é que Celso
fez história desde ametade dos anos 70. Com apenas 17 anos, integrou o

grupo de Raul Seixas. Acompanhou uma penca de veneráveis nomes da:
MPB (Renato e Seus Blue Caps, Sá & ...--_
Guarabira, LuizMelodia... ) e arregi
mentou fãs ao empunhar a guitarra
nas bandas Legião Estrangeira e

Aero Blues, considerado o primeiro
grupo de blues do Brasil. Com sua

morte, vai o mestre, mas fica o lega
do. Descance em pazmeu amigo. :

Iniciou esta semana.o período de inscrições para a edição 2013 do
Festival de Música de Santa Catarina (Femusc). Em sua oitava edição,
o evento reunirá de 20 de janeiro a 2 de fevereiro do próximo ano, em

Iaraguã do Sul, estudantes.professores e regentes do Brasil e do exterior.
As inscrições continuam até o dia 15 de setembro, e só podem ser

feitas pelo sitewwwfemusc.com.br, onde os candidatos às 500 vagas
disponíveis podem obtermais informações e esclarecer dúvidas,

Osmúsicos Jean "Boca" e Rangel fazem uma

parceria onde brincam com instrumentos, tirando
omelhor som e apresentando um belíssimo
trabalho. No placa a dupla apresenta clássicos
internacionais e omelhor daMPB dos anos 70/80,
incluindo alguns sambas, bossa nova, baião,
maracatu, etc. O evento acontece no teatro do Sesc

Jaraguá do Sul, hoje, das 20h às 21h.

Agenda
1 HOJE
• Dl TULIO B2B DIETER

uco Bar - 22h
• ULYSSES ETHIRRA_! (DESERTA 21h

___,-ACÚSTICO) - Sacramentum
pub -

I AMANHÃ d' Seixas
_-I-_';;"'---'�alRaul Seixas - Ro n o

�ecl 22h'
e Opala 69 -_!-ico Bar

-

_--
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BRANDE DIA

Só de olhar já se começa a salivar... A

mesa de doces de casamento sempre cha
ma muita atenção dos convidados, devi
do às diversas opções de (gostosuras', que
se tornam um verdadeiro colírio para os

olhos. Dos mais clássicos com brigadeiros
e bem-casados, aosmais requintados que
se coordenam com as cores da decoração
do casamento. Uma coisa é certa: quanto
mais variedade tiver, mais impacto visual
e mais elogiado será.

MAS QUAl A QUANTIDADE CERTA

. DE DDCES NUM CASAMENTO?

Dependerá sempre da variedade e da

quantidade que deseja ter e também da
mesa onde serão distribuídos. A média
de doces por convidado é de seis a oito.

Se servir sobremesa ou bolo, a quanti
dade mais adequada é de três a cinco

por pessoa. Nem todos os convidados

gostam de doces, porém, quem gosta
pode comer até 12 docinhos.

Cerimonial e assessoria comJ?feta para seu casamento.
Perfeito em todos os detalhes. MESA É PARTE DA DECORAÇÃO

Para deixar a mesa de doces linda e

atrativa, observe o tamanho dela e tam

bém a quantidade de bandejas que deverá
ter na mesa, para que fiquem bem distri

buídos. Poderá enfeitar com flores ou ob

jetos de decoração. Bandejas ou recipien
tes em vidro, prata, porcelana, espelho ou
ratam, que serão definidos de acordo com
a personalidade do casal ou o tema do ca

samento' são ótimas opções.

Munas SABORES

É sempre bom ter urna variedade de
sete a dez tipos de doces, de acordo com

sua preferência. Antes de mais nada,
lembre-se de que alguns doces são clás
sicos nessas festas, como o camafeu e o

i bem-casado, que representam a união de
duas pessoas. Que tal inovar e oferecer urn
"primo" do bem-casado? O casadinho de
doce de leite com massa de bolo? Ótima
opçãopara lembrança. Se optar.por bem
casados, a quantidade certa recomendada
para o casamento é dedois por convidado.

Mais ideias? Aposte nas trufas sem

medo. A clássica, a de limão e a bicolor
vão cair no gosto de todo mundo. Ao lado
das trufas, eis que brilham os bombons,
os sabores preferidos são os de chocolate,
creme de avelã, seguido de frutas e casta-

,

nhas. Sabores como maracujá, damasco,

ASZ�N/DnnuLGAÇÃO

pistache e nozes, estão muito presentes
nas mesas de doces, por deixarem o visual

mais colorido e, é claro, por seus delicio-·
sos sabores. Gosta de brigadeiro? Sirva vá
rias opções do doce que é unanimidade.
Escolha entre o brigadeiro de colher, o de
castanha de caju, o caramelado ou o bri

gadeiro de colher com morango. Lembre

se: a embalagem contamuito. Por isso, in
vista em formas decorativas de tecido ou

papel. Outras opções são os cupcakes e os

macarrons, que também podem servir de
lembrancinha,

Por fim, se você for servir urn cafezinho
no fim da noite, pode optar por alguns
biscoitinhos finos substituindo as trufas e

bombons, é economia na certa, mas tam
bém com muito estilo. Dicas deliciosas
são: amanteigados de amêndoa, madelei
ne com especiarias, rozetta, amanteigados
com geleia, biscoitinhos de canela e, ain

da, pão de mel e até cookies.
Com tantos doces à mostra, quase

todos gostam de beliscar antes da hora,
por isso, é importante o serviço de uma

copeira, pois ela retirará as forminhas

que sobraram e irá .repor para a mesa

continuar linda. Na hora de contratar os

doces, faça a degustação e anote os sa

bares que mais gostar, isso vai ajudar na
seleção. (Fontes: zankyou. terra.com.br
e mdemulher.abril.com.br)
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Truques

·zando OS trabalhos na cozinha
Você não precisa ser nenhuma expertpara se sair bem na cozinha, preparar pratos deliciosos para sua família e

transformar a comida do dia a dia em uma refeição para lá de especial. Basta escolher ingredientes de qualidade,
investir em temperos saborosos e seguir algumas dicas para fazer receitas fantásticas e, claro, sem complicações.

Hoje você confere truques surper úteis ensinados pelo chefPedro Gabriel, do Senac/SE

• Quer deixar o brócolis cozido, cro
cante e verdinho? Adicione sal na água da
fervura e acrescente os legumes apenas

quando estiver fervendo. Depois de urn

minuto, escorra e dê urn choque térmico,
colocando o brócolis cozido em um reci

piente com água e cubos de gelo.

• Sua beterraba anda pálida? Deixe-a

com uma cor superviva adicionando sal
e vinagre na água fervente. Em seguida,
coloque a beterraba para cozinhar com a

casca e urn pedacinho do caule.

• Para deixar o azeitemuitomais sabo

roso, basta acrescentar ervas aromáticas,

como orégano, tomilho, alecrim e louro. temperatura ambiente. novamente, agora em óleo bem quente,
até que fiquem douradas e crocantes.

• Xiii! O bolo grudou! Para desen

formá-lo, coloque a fôrma sobre o fogo
baixo por alguns segundos. Ele se solta

rá facilmente.

• Para tirar a acidez do molho de toma

te, acrescente urna pitada de açúcar no
final do cozimento.

• Descascar os tomates e os pimen
tões não é difícil quando você sabe o

truque! Com a faca, faça um x na base

dos tomates e coloque-os numa panela
com água fervente por 30 segundos. Es
corra-os e adicione-os em uma vasilha
com água e gelo para dar o choque tér

mico. A pele se soltará com facilidade.

Já os pimentões podem ser colocados
diretamente na chama do fogão, espe
tados em um garfo. Gire até queimar de
todos os lados. Depois, retire a pele em

água corrente.

• Quer claras em neve bem firmes?

·,Picar cebola faz você chorar? Acabe Adicione urna pitada de bicarbonato de

com as lágrimas usando uma cebola bem sódio às claras antes de batê-las.

gelada e cortando-a em água corrente.

Outra maneira é picá-la perto de uma ja
nela, onde haja boa ventilação.

• O segredo para deixar a massa da
torta ou empadamacia e sequinha é bem

simples: use a gordura gelada, nunca em

• Adora batata frita supercrocante?
Pré-frite as batatas em baixa temperatura
por 5 minutos, escorra o óleo e seque-as.
Em seguida, coloque-as em uma embala

gem bem fechada e leve ao freezer. Quan
do estiverem quase congeladas, frite-as
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Por luciana
Hasse Krepsky,
nutricionista
cnN/SC 0095

xes de águas frias e em seus óle
os. Entre os efeitos positivos

para a saúde, podemos
destacar a redução dos
riscos de doença car

diovascular pelo de
créscimo do nível
de triglicerídeos,
aumento de HDL

(bom coleste
rol) e redução de
LDL (colesterol

'1

ruim), redução
da agregação pla
quetária, redução
da pressão e bene

fício global de todo o

sistema arterial. Tem
também ação antiinfla

matória; efeito positivo em

pessoas com diabetes; auxi-
lia na formação e regeneração de

neurônios e no desenvolvimento cere

bral. Pode também reduzir o risco de

Alzheimer; ansiedade; cansaço mental;
depressão; alterações do sono e me-

o peixe é um alimento que faz parte
do grupo das carnes, possui proteínas
de alto valor biológico e minerais (selê
nio, fósforo, iodo, magnésio, cálcio, po
tássio, manganês e outros), vitaminas
(A, E, D, grupo B, K, etc.) e baixo teor de
gordura quando comparado a outras

carnes. A sua gordura tem ácidos gra
xos essenciais, que são assim chamados

por não serem produzidos pelo orga-

rus

mo,

logo de
vem ser obti-
dos na dieta.

O ácido graxo ômega -3 é um deles,
e está presente principalmente nos pei-

POSTURA
-

I I
Sentar-se de qualquer jeito, carregar

bolsa pesada - excedendo 10% do peso
corporal -, levantar pesos de forma erra

da... "Esses e outros péssimos hábitos po
dem causar sérios danos à coluna', alerta o

.

ortopedista Rogério Vidal de Lima, mem
bro da Sociedade Brasileira de Coluna e

da Sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia. Fundamental para o or

ganismo' a coluna vertebral é o eixo ósseq
que sustenta, amortece e distribui o peso

corporal.Além disso, ela protege amedula
espinhal - a ligação nervosa entre o cére

bro e o restante do corpo, responsável pela
transmissão dos impulsos nervosos que
possibilitam a realização dosmovimentos,
assim como a sensibilidade térmica, tátil e
dolorosa. Por ser tão importante, ela leva
muita gente aos consultórios dos ortope
distas. "Pesquisasmostram que 50% a 80%
dos adultos serão vítimas, durante a vida,
de alguma dor causada por problemas na

coluna', conta Rogério.
Para se prevenir, pratique exercícios

físicos; que fortalecem os músculos e

aumentam o fluxo sanguíneo nos discos
da coluna, ajudando-os a resistir à pres
são diária. IIE dê atenção à sua postura,
pois pequenos erros podem ter conse

quências desagradáveis. Por exemplo,
ao varrer a casa, use uma vassoura com

cabo longo e mantenha as costas retas.

Para falar ao telefone, nada de apoiar

\ I

:;.fS,; .. z,,s.nnULl.,g'Li,mlhHJilW fiU!!W!!!Wl!"!!,II/W""H" """'3"" b".:;h.·.

lhorar a memória. Importante no trata

mento de artrite reumatóide e psoríase.
Os peixes contêm selênio, mineral

que aumenta os níveis de uma enzima

que tem forte atuação contra o câncer.
Se combinado ao brócolis, tem sua ação
potencializada. Pesquisadores britâni
cos combinaram esses dois nutrientes,
e notaram que essa parceria foi 13 vezes
mais efetiva na desaceleração do cres

cimento das células cancerosas do que
cada um deles individualmente. Além

. disso, é rejuvenecesdor.
O consumo de fontes ricas em ôme

ga 3 deve fazer parte do cardápio. Os

peixes mais ricos em ômega 3 desta
cam-se salmão, sardinha, atum e den
tre as fontes em nossa região temos a

truta. Também podem ser adquiridos
em conserva (enlatados), como é o

caso de sardinha e atum.

Os peixes devem ser ingeridos no mí
nimo duas vezes por semana, substituin
do outras carnes e faz parte de hábitos de
alimentação saudável com repercussões
na saúde física e mental.

o aparelho entre o ombro e o pescoço,
segure-o com a mão", orienta o médico.

Comprar um colchão ortopédico, com
selo do Inrnetro, e evitar dormir de bruços
- posição que força a coluna - são outros

cuidados que ajudam a prevenir as dores.
Na hora de trabalhar, é importante esco

lher uma cadeira com encosto alto e que
permita aos joelhos formarem um ângulo
de 90°. Se necessário, use um apoio para
os pés e uma almofada para as costas.

PREVENÇÃO
E para chegar à maturidade com flexi

bilidade e livre de dores, comece a se cuidar
desde cedo! Adote um.estilo de vida saudá
vel, pratique atividades físicas, mantenha
o peso estável e evite os erros de postura.
liA partir dos 30 anos, inicia-se o processo
de degeneração natural do organismo. As
articulações começam a sofrer desgastes
e há perda muscular. Consequentemente,
a coluna fica sobrecarregada, provocando
dores e perda da flexibilidade, que se tor

nam ainda.mais intensas a partir dos 50
anos. Entre os principais problemas estão
a artrose, contraturas musculares, estreita
mento do canal vertebral e hérnia de dis

co", explica o ortopedista.
.Mas se você já sofre com dores e falta

de flexibilidade, o primeiro passo é mar
car uma consulta com o ortopedista e se

guir sua orientação. "Tratamentos como
.

fisioterapia, acupuntura, RPG, alonga
mento e a prática de pilates ajudam a

aliviar a dor e a melhorar. a postura", co
menta Rogério. E se quiser praticar ativi
dades físicas, opte pelas realizadas den
tro da água, que têm baixo impacto e são

.'0 ••••re!?Xantes. (Ponte: J?,�r�alvital.com)·
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
laede-laede.blogspot.com

omistério do câncer

Quase
tudo o que sabemos

sobre as causas do câncer

provem dos estudos de grupos
de pessoas expostas a determi
nadas condições ou hábitos de
vida especiais.

O objetivo dos pesquisadores
é descobrir a cura, mas enquan
to isso é preciso definir quais são
as pessoas com "alto risco", que
contraem câncer enquanto seus

amigos e vizinhos permanecem
imunes. Que fatores contribuem

para o alto risco?
O mais mortífero de todos os

cânceres, o câncer de pulmão,
está ligado a uma causa ambiental
evitável: inalação de fumo (cigar
ro). Os fumantes apresentam um

índice de mortalidade duas vezes

maior que o de não fumantes.
E as pessoas que se cuidam?

Não fumam, nem tomam bebi
das alcoólicas, e mesmo assim
desenvolvem a doença? Como
isso se explica?

Estas e outras perguntas são

feitas diariamente pormuitas pes
soas nomundo todo, pois embora
a medicina tenha evoluído muito

e pesquisas sejam elaboradas com
intuito de buscar a cura, sabe-se

que ainda hámuito que se estudar

para compreender a origem de
cada tipo de câncer e o porquê se

desenvolve em algumas pessoas e

outras não. O câncer assume as

mais diversas trajetórias no pro
cesso de vida dos doentes, po
rém, também os afeta de forma

que podem ser universalmente
reconhecidas. Uma das carac

terísticas marcantes do câncer
é o fato de que o doente passa,
como consequência do avanço
da doença, por subsequentes
mudanças de vida a que tem que
se adaptar.

A condição do paciente por
tador de câncer é o de sofrimento

contínuo, e tal sofrimento assu

me várias facetas, dependendo
dos momentos que vive e das cri
ses que experiência.

A trajetória da doença pro
porciona uma gama de respos
tas emocionais que precisam ser

compreendidas para que se possa
chegar a uma intervenção efetiva.
Tanto o paciente quanto os seus

familiares, após serem confron
tados com um diagnóstico de

câncer, necessitam de um tempo
para trabalhar internamente as

novas informações e traçar novas

perspectivas de vida.
_ Se o paciente tiver a chance

de tomar contato gradativo com

a realidade de sua doença, dentro
de sua capacidade, e se for enco

rajado a dividir seus sentimentos
com os outros, considerando-

se que estes outros indivíduos
saibam lidar com seus próprios
medos, esse paciente poderá
compreender a sua condição sem

experimentar um enorme pânico
ou desespero.

Em geral, o paciente com cân

cer e seus familiares não são con

frontados, de uma só vez, com

uma grande perda, mas sim, com
uma série de desapontamentos.
Estes poderão ser superados com
um direcionamento e apoio apro
priados, até que o paciente e fa
miliares confrontem-se com uma

nova dificuldade. Por exemplo, ao
receber o diagnóstico, o paciente
necessitará de algum tempo para
aceitar sua vida futura com a 'do

ença, e namedida em que os sin

tomas se manifestam, o paciente
deverá se adaptar ao tratamento.

Sim, ele poderá ser confron
tado com uma situação de de

pendência ou incapacidade físi

ca' e caso o processo da doença
acelere, o paciente poderá ter

que parar de trabalhar e, então,
vai precisar rever seus planos.

É hora de a família abraçar
a causa e o paciente com muito

amor, transmitindo-lhe a força
necessária para seguir em frente!

Mas não estarão sozinhos,
Deus os orientará e mostrará o

caminho.

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 - SCHROEDERlSC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-1191
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.b

III ERRATA DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°. 20/2012-PMS

PROCESSO LlCITATORIO N°.103/2012-PMS - TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados errata de item referente ao Edital

de Tomada de Preço na. 20/2012-PMS, para a contratação de empresa de empresa especializada para locação de central telefônica

para atender as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio
e Turismo, Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder /SC, conforme ANEXO VIII- TERMO REFERÊNCIA, do
instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Retificar o edital nos seguintes termos:
13.1- Entregar/executar o objeto licitado rigorosamente dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, de acordo com Anexo VIII - Ter

mo Referência, após de ordem de compra, com o senhor Evandro José Pasquali, Diretor de Informatica do Município de Schroeder, de

segunda a sexta feira, das 07h30min às 12h e das 13h30min às 17h, devendo ser expedida a nota fiscal, sempre que houver a execução
do objeto.
Schroeder, 16 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

EDITAL �

CONCORRÊNCIA N° 108/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA GLOBAL

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de 12 (doze) camarotes localizados no Pavilhão "A" do

denominado Parque Municipal de Eventos, situado a Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Mo

lha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, compreendendo o período de 10 a 14 de outubro de 2012, durante a

XXlva Schützenfest, de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações constantes do Anexo
I deste Edital. REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Fe
deral 8.666/93 e demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

15 horas do dia 17 de setembro de 2012, na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural

de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC. ABERTURA dos ENVE

LOPES: As 15:30 horas do dia 17 de setembro de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do

Sul. OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos endereços www.ja
raguadosul.sc.gov.br e http:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Finanças
e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0**47) 2106-8723 e 8719, no endereço acima,
no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo. INFORMAÇÕES:
Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos fones: (0**47) 2106-
8723/8719 ou pelo Fax: (0**47) 2106-8705, ou ainda pelo e-mail fundodecultura@jaraguadosul.sc.gov.br (Sra.
Marilene Giese). Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2012.

JORGE lUIZ DA SilVA SOUZA - Presidente

COMUNICADO
A empresa COLOR BRINQUEDOS LTDA EPP, CNPJ: 78.253.671/0001-
51 declara que o equipamento (máquina) ECF marca Bematec, FAB:

BE 070871200000003766 de sua empresa foram queimados com perca

total, em data: 30/07/2012, conforme Boletim de Ocorrência Registro:
00050-2012-05823. Jaraguá do Sul, 18 de agosto de 2012.

HSK Engenharia e Instala

ções Eletricas LTOA. CNPJ
01.676.596/0001-07. Inscrição
Estadual 253.433.975. Extra
vio de notas flscais de serviço
is nOs 01 à 500. Notas fiscais
série 1 nOs 01 à 50. Notas
fiscais de entradas de 1997.
Notas de despesas de 1997,
Livros fiscais de iss, icms, en
tradas, saídas de 1997.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ EXTRAVIO DE DOCUMENTO

Vende-se fábrica de Con
servasAlimentícias na cida
de de Balneário Camboriú,
com clientela formada mais
de 32 anos no mercado,
no valor de R$175.000,00.
Tratar com Jaime nos te
lefones: (47)9122-0300 ou

(47)9664-0865.

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 107/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áre

as do "Parque Municipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt
n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título pre
cário, visando a exploração comercial de bebidas (chopp, refrigerante e

água) durante a XXlva Schützenfest, no período de 10 a 14 de outubro

de 2012, de acordo com as condições previstas neste Edital e as espe

cificações constantes do Anexo I deste Edital.

REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13

de julho de 2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30

horas do dia 17 de setembro de 2012, na Coordenadoria de Finanças e

Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio

Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos ENVELOPES: As 13:45 horas do dia 17 de setembro

de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis
na Internet nos endereços www.jaraguadosul.sc.gov.br e http:\\cultura.
jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Fi

nanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, tele
fone (0**47) 2106-8723,8719 no endereço acima, no horário das 07:30
horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por
escrito no endereço acima ou pelos fones: (0**47) 2106-8723/8719 ou

pelo Fax: (0**47) 2106-8705, ou ainda pelo e-mail fundodecultura@jara
guadosul.sc.gov.br (Sra. Marilene Giese).

Jaraguá do Sul (SC), 14 de agosto de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente

EDITAL
CONCORRÊNCIA N° 106/2012

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA POR ITEM

OBJETO: Outorga da permissão remunerada de uso de espaços e áre

as do "Parque Municipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt
n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precá
rio, visando 'a exploração comercial de pontos de alimentação e artigos
para festas durante a XXIVa Schützenfest, no período de 10 a 14 de
outubro de 2012, de acordo com as especificações constantes do Anexo
I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de
13 de agosto de 2005; Lei Federal 8.666/93 e demais alterações pos
teriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 09 horas

do dia 17 de setembro de 2012, na Coordenadoria de Finanças e Pla

nejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio

Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA dos EMVELOPES: As 09:30 horas do dia 17 de setembro

de 2012 na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis
na Internet nos endereços www.jaraguadosul.sc.gov.br e http:\\cultura.
jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de Fi

nanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, tele
fone (0**47) 2106-8723,8719, no endereço acima, nohorário das 07:30
horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por
escrito no endereço acima ou pelos fones (0**47) 2106- 8723/8719 ou

pelo Fax (0**47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail ou fundodecu.ltura@
jaraguadosul.sc.gov.br (Sra. Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (Se), 14 de agosto de 2012.

JORGE LUIZ DA SILVA SOUZA
Presidente
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MELHORIAS Cerca de 80% das obras de drenagém foi tina.lizada. Os três qullômetros de asfalto devem ficar prontos em novembro

,

.

,/

Mudança no caminho

Massarandubinha
tem acesso alterado

Obras de pavimentação na estrada que leva à
comunidade exigiram um desvio provisório

MASSARANDUBA

Heloísa [ahn

/\ s obras para a pavimentação
Ilda estradaMassarandubinha,
que leva à comunidade rural de
mesmo nome, no município de

Massaranduba, exige uma mu

dança de rota para os moradores

que se deslocam para essa locali -

dade. Os trabalhos dos operários
estão na fase de finalização da

drenagem e exigiram o bloqueio
do acesso da via pela SC-474. O
acesso provisório para a locali
dade se dá pela comunidade de
linha Telegráfica, num trecho de

quase quatro quilômetros.
"Assim que o solo tiver uma

compactação completa neste pri
meiro trecho colocaremos mata-

dame e a rua estará liberada para
trânsito", afirmou o secretário de

Planejamento, Fabiano Spézia.
Os trabalhos iniciaram há

cerca de 40 dias. O prazo para a

finalização do asfalto nos três qui -
'

lômetros que ligam o bairro à SC
474 é de quatro meses. A conclu
são está prevista para novembro.
O investimento nesta obra é de R$
2,17milhões, com valor financia
do porum programa do Banco de
Desenvolvimento (Badesc).

No projeto estão inclusas toda
a pavimentação asfáltica, drena
gem, sinalização e segurança da
via. Ao longo de toda extensão,
serão instaladas lombadas, ilhas
e tachões para prevenir aciden
tes. Cerca de 80% da drenagem
da rua já está concluída. I'A obra

está em um bom ritmo de anda
menta. Se o tempo ajudar, termi
naremos no prazo estabelecido",
disse Spézia.

A região onde está sendo rea-
1izada a pavimentação costuma

sofrer alagamentos. Para evitar

que esse problema continue,
o nível da estrada foi erguido
cerca de um metro. Outra re

clamação dos moradores da re

gião eram a poeira e os buracos.
A comerciante -janete Máximo

aguarda a finalização da obra.
Ela é dona de uma padaria na

localidade e explicou que pelo
fato de trabalharem com siste
ma de entregas de alimentos, o
maior problema com a estrada
eram os gastos com a manu

tenção dos veículos. "Terei mais
economia quando o asfalto esti
ver pronto. Assim posso investir
mais no nosso comércio", disse a

comerciante.

Terei mais
economia quando
o asfalto estiver

pronto. Assim
posso investir- mais

, .

no nosso eomerem.

Janete Máximo,
comerciante

FOTOS MARCELE GOUCHE

Ribeirão

Asfalto e
reformas

A obra de pavimenta
ção com blocos de concreto,

drenagem e sinalização da
Estrada Ribeirão da Lagoa,
também está sendo realiza
da com recursos do Badesc.
No local serão investidos R$
279 mil para atender uma ex

tensão de 3,4 mil m-. O prazo
de finalização é de 120 dias.
No mesmo bairro, a Escola

Municipal Professora Maria
Machado Kreutzfeld também

passa por reforma e amplia
ção. Cerca de 80% da obra já
está concluída. O investimento
de R$ 220mil é do próprio Mu
nicípio e até o final deste mês
deve estar finalizada.
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FABIO MOREIRA

Trânsito

Motociclistamorre
a caminho de casa

Jonathan [aroczínski, 23, bateu na traseira de

uma caminhonete, na ruaWalter Marquardt

JARAGUÁ DO SUL

Debora Remor

Um acidente no começo da
noite de ontem, em Iara

guá do Sul, tirou a vida de Io
nathan William Jaroczinski, de
23 anos. Ele trabalhava numa

oficinamecânica e voltava para
casa pela ruaWalterMarquartd,
em direção ao Centro, quando
sua motocicleta bateu "contra
uma caminhonete, com placas
de Ioinville, e depois contra um
Clio preto, de Navegàntes.

Segundo os outros condu
tores envolvidos, que não se

feriram, a caminhonete que
seguia na direção do bairro en-

trou à esquerda, na rua André
Vitkowski. Um outro carro, que
estava na frente da moto, parou
para dar passagem. Jaroczinski
não parou. Ele ultrapassou o

carro que havia parado para dar
passagem e colidiu na traseira
da caminhonete.

Com a batida, o motociclis
ta foi Jançado para baixo do

Clio, que estava atrás da cami
nhonete. Jaroczinski teve uma

grave lesão na cabeça e trauma

na coluna. Ele foi atendido pe
los socorristas do Samu, mas
não resistiu aos ferimentos e

morreu ao chegar no Hospital
São José. Depois da batida, a

moto envolvida no acidente

Ataque em Schroeder

começou a vazar gasolina e os

bombeiros que foram chama
dos para atender a ocorrência
tiveram de jogar espuma para
evitar uma explosão.

Jaroczinski foi a 14a vítima

fatal de acidentes envolvendo
motocicletas este ano, em Iara

guá do Sul. Nessa semana essa

foi a segunda morte em aci

dente de trânsito na região. Na
segunda-feira, na BR-280, em

Guaramirim, Djanvan Alusio

Costa, 28 anos, morreu depois
de colidir o Fax que dirigia de
frente com um caminhão.

Esse ano foram

registradas 21

mortes causadas por
acidentes de trânsito
em Jaraguá do Sul.

Solução foi queimar as abelhas
A colmeia das abelhas que ata

caram a famíliaLutskl, em Schroe

der, na última quarta-feira, dia 15,
foi queimada na noite de ontem.

Bombeiros e apicultores desacon
selharam a retirada por causa do
difícil acesso e da impossibilidade
de recolher todos os insetos. ADe

fesa Civil de Schroeder autorizou
os Bombeiros de Jaraguá do Sul a
exterminar as abelhas para garan
tir a segurança da comunidade.

O diretor da Defesa Civil de

Schroeder, Marcos Dellagius
tina, informou que o laudo e o

registro foram feitos ainda na

quarta - feira. liA preferência era

a remoção, já que existe o peri
go iminente para a comunida
de da região. Como não foi pos
sível, tivemos que exterminar o

foco", esclareceu Dellagiustina.
Para o apicultor Adernar José

da Cunha, as pessoas não devem
se desesperar ou começar a quei
mar todas as abelhas. "Elas estão

na natureza e somente em caso de

ameaça é que as pessoas devem

procurar os Bombeiros ou apicul
tores para a retirada dos insetos."

,

,

Idosa esta

no hospital
Arminda Lutskl, de 93 anos,

que sofreu centenas de picadas,
continua internada no Hospital
São José, em Jaraguá do Sul. Ela re
cebe a visita dos filhos, noras e ne
tos, como a de Michael Lutskl. Na
tarde de ontem ele voltou à casa

Tráfico

Cocaínaempapelotes

da avó, para ver se as abelhas ain
da estavam no terreno. "Quando a

vó sair do hospital vamos levá-la

para nossa casa, ela já deveria ter
ido antes. Ela mora sozinha, e me
pergunto se ninguém estivesse

aqui quando aconteceu o ataque",
contou Michael, filho do casal
Rolando e Eliane Lutskl. Eles tam
bém foram atacados pelo enxame
quando tentaram salvar dona Ar

minda, receberam atendimento
médico e foram liberados.

Angelina Lutskl, sobrinha e

vizinha de Arminda, também aju
dou os bombeiros no resgate e não
demonstra medo em relação aos

insetos. "Eu tenho ido sempre ver
se as abelhas ainda estão ali. Até o

meu cachorro Scooby foi picado
aquele dia", lembrou.

Manobras perigosas
Carteira apreendida

Um homem de 20 anos foi detido com cinco

papelotes de cocaína, na rua Marechal Castelo

Branco, em Schroeder. A PolíciaMilitar abordou
um Gol à lh20 de quinta-feira, e um dos ocu

pantes assumiu a posse da droga.

Motorista de um Clio fazia manobras peri
gosas às 2h30 de quinta, na ruaWalter Piccoli,
no Centro de Iaraguá do Sul. O condutor do

veículo, de 29 anos, teve a carteira de habilita

ção apreendida e o carro foi recolhido.

PERDA Jaroczinski sofreu ferimentos gTaves. Ele

foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital

REPÚBllCAFEDERATIVADO BRASIL-ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca deGuaramirim • CHRISTA INGEHllLEWAGNER, Interventora

Rua 28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário de Funcionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO

Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os

devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar oupagamo tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde
já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob penade, em não o fazendo, ser lavrado e

registrado o protesto correspondente.Apresentepublicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou
pagar(em) senern) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s) ou domiciliada(s)
fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço forne
cido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ,

Protocolo: 34241 Sacado: BASMAIREPRE$ENTAÇOES IlDAME CNPJ: 03.218.198/0001-72Endereço:RuaMarechalCastelo
Branco nO 2927, Centro, 89275-000, SchroederCedente: COMERCIALDESTRO lJ'DA CNPJ: 76.062.488/0005-77Número do
Título: 650310010 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: HSBC BANI< BRASIL SA - BANCO
MULTIPLO Data Vencimento: 23/07/2012 Valor: 165,D4 Liquidação após a intimação: R$Il,50, Condução: R$ 24,14, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 33909 Sacado: DENlLSON AMARAL DEOliVEIRA CPF: 061.173.599-77 Endereço: Rua São Rafael, Lt 08 n° s/
n°, Avai, 89270-000, Guaramirim Cedente: BELUNO INDUSTRIA DE MOVEIS IlDA CNPJ: 02.985.238/0001-49 Número do
Título: 8264-006Espécie: DuplicatadeVendaMercantil por IndicaçãoApresentante: !TAU UNJBANCOSADataVencimento:
07/07/2012 Valor: 1.021,44 Liquidação após a intimação: R$l1,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34229 Sacado: DILSATEREZINHA DA SILVA CPF: 908.285.429-53 Endereço: Rua Olanda P. Satler nO 14, Centro,
89270-000, Guaramirim Cedente: RAf�GOTTCHEFSKIME CNPJ: 15.331.790/0001-65Número doTítulo: 1 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: lTAU UNIBANCO SA DataVencimento: 15/07/2012 Valor: 130,00
Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34433 Sacado: INGOMARWUTKE CPF: 557.250.319-34 Endereço: RuaWalter Guinow nO 330, Centro, 89275-
000, Schroeder Cedente: PIRAMIDEAUTO PEÇAS IlDA CNPJ: 04.408.767/0001-05 Número do Título: 597/08 Espécie: Du
plicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIAGUARAMIlUM DataVencimen

to: 05/08/2012 Valor: 112,50 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34584 Sacado: JARBASAFONSO RADTKE ME CNPJ: 10.743.067/0001-70 Endereço: Rua das Flores nO 34, Centro,
89275-000, Schroeder Cedente: COOPERATNADE POUPANÇAE CREDITODE IlVREADM DEMARINGA - SICOOBME
TROPOllTANOCNPJ: 03.459.850/0001-40Número doTítulo: 08-01 /02 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA. DataVencimento: 05/08/2012 Valor: 600,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60,
Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34012 Sacado: JIANE APARECIDA MARCELIlNO IANGE CPF: 038.144.379-50 Endereço: Rua Cristina Bauer
nO 179, Centro, 89275-000, Schroeder Cedente: JAMATEX COM. EQUIP. TEXTEIS lJ'DA CNPJ: 04.317.708/0001-21 Núme
ro doTítulo: 40551003 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICAFEDERAL
DataVencimento: 15/07/2012 Valor: 97,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 24,14, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34421 Sacado: LEANDROVAREllA CPF: 050.560.579-16 Endereço: Rua Benta FranciscaPiske nO s/no, Corticei
ro, 89270-000, Guaramirim Cedente: SILVANO VITORIAUMA CPF: 725.580.169-20 Número do Título: 900014 3 Espécie:
ChequeApresentante: SILVANOVITORIALIMA DataVencimento: 24/05/2012 Valor: 2.700,00 Liquidação após a intimação:
R$l1,60, Condução: R$ 22,76, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34225 Sacado: LUCIANE KATAFESTA CPF: 010.149.669-90 Endereço: Rua Olanda P. Satler nO 14, Centro, 89270-
000, Guaramirim Cedente: RAFAElA GOTTCHEFSKJME CNPJ: 15.331.790/0001-65 Número do Título: 1 Espécie: Duplicata
deVenda Mercantil por IndicaçãoApresentante:!TAU UNIBANCO SADataVencimento: 15/07/2012 Valor: 60,00 Liquida
ção após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 34607 Sacado: LUDAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES I.TDA ME CNPJ: 13.474.789/0001-64

Endereço: Rua 11 de Novembro nO 1827, Centro, 89270-000, Guaramirim Cedente: HITECH ETIQUETAS IlDA CNPJ:
06.295.068/0001-21 Número do Título: 002703011 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: BANCODO BRASIL
SA - AGENClAGUARAMIRlM DataVencimento: 06/08/2012 Valor: 59,69 Liquidação após a intimação:R$ll,60, Condução:
R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,OO

Protocolo: 34622 Sacado:VALDINO SIEVERS CPF: 690.423.069-04 Endereço: Estrada Duas Mamas nO s/n, Duas Mamas,
89275-000, Scbroeder Cedente: OlEGARIO SOARES MARTIM ME CNPJ: 07.799.999/0001-20 Número do Título: 3062 Es

pécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRlM Data
Vencimento: 05/08/2012 Valor: 360,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 51,64, Diligência: R$ 35,60,
Edital: R$ 15,00
Guaramirim, 17 de agosto de 2012.

CHRISTA INGEHIllEWAGNER, Interventora
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Vitória vale vaga na

. semifinal do turno
de bola, jogar lá. O campo tem"
uma dimensão grande e um

bom gramado".
.

A única alteração na equipe
que venceu o Porto, no domin
go, será a volta de Charles na

zaga. Ele cumpriu suspensão
automática. Peixoto retorna ao

banco. Anderson Pedra ainda
inspira cuidados de departa
mento médico. Caso não jogue,
Gregori entra no seu lugar.

"Vamos jogar ofensivamen
te, para garantir de forma ante- .

cipada a nossa vaga na semifi
nal'" conclui Pingo.

Campeão da fase já garante o acesso para
a elite do futebol catarinense em 2013

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

OJuventus pode garantir no
domingo, de forma ante

cipada, a classificação para o

quadrangular final do turno da
Divisão Especial. Para isso pre
cisa vencer o Caxias, em Joinvil
le. Assim, o clube estará a cinco

jogos de retornar à Serie A.
O regulamento prevê que

as equipes jogarão entre si
em turno e returno. Os quatro
melhores disputam o título de
cada fase, sendo que o cam

peão garante o acesso e uma

vaga na final, neste caso com

um caráter simbólico.
O ambiente é favorável ao

tricolor jaraguaense. A equipe
vem de uma sequência de três
vitórias consecutivas, ocupan
do provisoriamente a terceira

colocação. O adversário, Caxias,
é um dos lanternas do campeo
nato e trocou de técnico no de
correr da semana.

Outro fator positivo é jogar'
na Arena Joinville, local con- �----------

Caxias e Juventussiderado pelo técnico Pingo
como um campo neutro. "Vai será no domingo,
ser muito bom para a nossa

às 15h30, na
Arena Joinville.

equIpe, que valoriza o toque '--- -----'

IRlANE PORTO/AVANTE!

"

DUVIDA Anderson Pedra (D) depende de avaliação para atuar contra o Caxias

Voleibol
.

Leitzke comenta passagem na Seleção
Depois de uma rápida pas

sagem por Jaraguá do Sul, o

meio de rede Rodrigo Leitzke
16, da equipe Marisol/FME,
retornou para Saquarema (RJ).
Atleta da Seleção Brasileira In
fanto' Leitzke se prepara para
o Campeonato Sul-Americano,
que ocorre em Santiago, no

Chile, de 7 a 11 de novembro.
Nos dias em que esteve na

cidade, o atleta reviu os colegas

de time, se dedicou ao preparo zado importante, com compe
físico e retornou à escola Val- tidores de nível técnico muito
dete Piazera, onde frequenta o elevado", avalia.
primeiro ano do ensino médio. Com um biotipo adequado,
Depois de 43 dias longe de casa, mais de dois metros de altura,
precisou colocar trabalhos e' 83kg e quase 2,10m de enverga
provas em dia. dura, Leitzke treinava até pou-

O meio de rede apresentou- co tempo como oposto �. pon
se no início de julho à Seleção, teiro. Passou a atuar na posição
onde teve a oportunidade de central e foi convocado. Natu
realizar amistosos na Grécia,

_

ral de lndaial, está na equípe
Sérvia e Itália. "Foi um aprendi- jaraguaense há dois anos.

SeJ.eeão Bra�sileira
� .

Dois atletas daCSMgarantidos
Dois atletas da CSM irão vestir a camisa da Seleção Brasileira

Sub20 no Campeonato Sul-Americano, que acontece de 23 a 30
de setembro, na Venezuela. Os escolhidos pelo técnico Vander
lacovino foram o ala Daniel Mendonça da Rosa e o pivô Felipe
Paradynski dos Santos, ambos com 18 anos. O goleiroWillian
Felipe Dorn acabou ficando fora da lista final. Os convocados
irão desembarcar em Fortaleza (CE) no início de setembro, para
um período de treinamentos que acontecerá entre os dias 11 a

20, no Centro de Treinamento da CBFS, em lparana (CE).

DA CASA Jaraguaense de nascimento, ala Daniel
é utilizado com frequência no time principal

Tiro

Lopes em
seletiva

Karatê

Nova opção
de prática

O atiradorolímpico jaragua
ense Samuel Lopes estáno
Rio de Janeiro. Láparticipa até
domingo de uma seletiva que
formará a delegação brasi
leira em duas competições
internacionais: o Campeo
nato Iberoamericano (em
outubro, naEspanha) e o Sul
americano (em setembro, no
Rio de Janeiro). Lopes busca
vagas nas provas de carabina
deitado e carabina ar.

Comum grande número
de praticantes no Brasil, o
Karatê-DoTradicional de
sembarca em Jaraguá do Sul.
Sob a coordenação técnica
do professorAdemirOrtiz
(30 Dan) e administrativa do
professorRobertBurnett (10
Dan), amodalidade passa
a ser oferecidanaAvante!
Academia Informações no
(47) 3084-1114 ou pelo e-mail
avanteacademia@gmail.com.

tOIDobilismo

Rodada

dupla

Futsal

Jogo é
transferido

O autódromo Cavalo de

Aço, em Joaçaba, será palco
de duas etapas do Cam -

�

peonato Catarinense de
Automobilismo. A progra
mação inicia no sábado
(18), a partir das 8h30, com
a realização da 5a etapa.
No domingo as atividades
iniciam no mesmo horário,
para a realização da 6a eta

pa. O jaraguaense Dirceu
Rausis (#12) tenta manter a
liderança na "Marcas "N.,'.

Originalmentemarcada
para a próxima segunda
feira, dia 20, a partida entre
CSM/Pré-Fabricar e Concór
dia foi transferida.A FCFS
não divulgou a nova data
do encontro, válido pelo
Campeonato Catarinense.
Omotivo é que a CBFS já
informou aos jaraguaenses
que o time jogará pelo
mata-mata da Liga FutsaI
na segunda ou na terça- f
eira da próxima semana.
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Rally dos Sertões
r

Maiorprovaoff-roaddo

país completa 20 anos
Edição de 2012 terá cidades inéditas no

percurso, novas categorias e 220 inscritos

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

'"

Echegada a hora do Rally
dos Sertões. A 20a edição da

maior prova de off-road do país
dará largada neste sábado (18),
em São Luis (MA), que pela pri
meira vez recebe a abertura.

Serão 4.840 quilômetros
rodados ao longo da compe
tição, a maioria sobre areia,
sendo 2.346 cronometrados

(especiais) e dez etapas, ,que
passarão por cinco estados e

onze cidades das regiões Norte
e Nordeste, algumas inéditas

como Bom Jesus (PI) e Iguatu
(CE), até a chegada no dia 28,
em Fortaleza (CE).

Os 220 pilotos, que incluem
brasileiros e participantes de
várias partes do mundo, como
Austrália, Chile, Colômbia, Esta
dos Unidos, França, Portugal e

Venezuela, já desembarcaram na

capitalmaranhense e vivem a ex

pectativa de iniciar as atividades.
Amanhã de manhã, os com

petidores das cinco categorias
(motos, quadriciclos, UTV's,
carros e caminhões) disputam
o Prólogo, que classificará os

oito primeiros de cada classe

para o Super Prime. Este últi

mo, a partir das 20h, definirá a

posicionamento dos pilotos na

largada. A partir das 22h, o ca

nal de esportes SporTV trans

mite ao vivo o evento.

No domingo, a partir das
7h55, acontece a largada cro

nometrada (especial) rumo aos

desafios da 20a edição do Rally
dos Sertões.

"O Sertões é a corrida do
ano, um evento de repercussão
nacional. Por isso, toda essa

adrenalina e ansiedade", afirma
o piloto Felipe Zanol.

Competição irá
percorrer 4.840km,
passado por cinco
estados brasileiros.

MARCELO MARAGNI/VIPCOMM

BELEZA RalIy dos Sertões desbrava lindas paisagens do interior do Brasil

São Paulo

NeyFranco cobra reação em casa
O técnico Ney Franco reco

nhece que a tão desejada rea

ção do São Paulo na temporada
está demorando para aconte

cer. Mas, com dois jogos segui
dos no Morumbi, o comandan
te espera que as coisas possam
mudar para tricolor.

"Para quem quer uma clas

sificação para a Libertadores

pelo Campeonato Brasileiro, já
está retardada essa reação nos-

sa. Estamos com alguns pro
blemas de ajustes, mas agora
temos uma sequência no Mo
rumbi e temos de valer o man
do de campo", disse.

"Temos o jogo contra a Pon
te Preta e temos de fazer o de
ver de casa. Depois vamos jogar
contra o Bahia pela Sul-Ameri
cana e precisamos confirmar a
nossa classificação. Aí acho que
começa a clarear para trabalhar

visando o clássico contra o Co
rinthians. Quem sabe os ventos

estejam ao nosso favor", com
pletou o treinador.

Com três. derrotas seguidas
no Brasileiro, o tricolor está
com 25 pontos e na zona inter
mediária da tabela. Amanhã, o
'adversário no Morumbi será a

Ponte Preta. Na terça-feira, já
pela Sul-Americana, o rival será
o Bahia.

Voleibol

Técnico ZéRoberto fazpalestra
Tricampeão Olímpico, José Roberto Guimarães agora vai levar sua

experiência para omundo dos negócios de fitness e bem-estar. O téc
nico da Seleção Feminina deVôlei será destaque na 13a IHRSA Brasil,
a maior feira de negócios do setor, que acontece nos dias 30 e 31 de

agosto e Iode setembro no Transamérica Expo Center em São Paulo.:
Ele faz uma palestra com acesso gratuito para profissionais da área,

I empresários e treinadores. O tema da palestra será "Motivação, supe
ração e trabalho diferenciado em equipesmasculinas e femininas".
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17 Corítíba 15 16 4 3 9 24 32 -8 31,3%
18 Sport 14 17 3 5 9 13 25 -1227,5%
19 Atlético-GO 12 17 2 6 9 17 31 -1423,5%
20 Figueirense 11 16 2 5 9 14 25 -1122,9%
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Classificados Copa Sul-Americana
Rebaixados para Séne B
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CLASSIFICAÇÃO 15"RODADA

17/08
21:00 Avaí x Barueri
21:00 Guarani-SP x CRB
21:00 Guaratinguetá x Ipatinga
21:00 América·MG x América-RN
21:00 Vitória x Joinville

18/08
16:20 Bragantino x Ceará
16:20 ABC-RN x Boa-MG
16:20 Atlético-PR x Criciúma

i 52,9% 16:20 Goiás x São Caetano
i 52,9% 21:00 ASA·AL x Paraná
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7 América-RN 27 17i 8 3 16
8 Avaí 27 17i 8 3 6

,

9 Atlético-PR 26 1718 2 7

10 Paraná 25 17i 7 4 6 25 22 3

11 Ceará 24 17' 6 6 '5 27 25 ! 2

12 CRB 21 17 6 3 i8 '21 28 j-7
13 ABC·RN 20 lI, 5 5 7 ;24 24 i O
14 Boa-MG 19 17: 4 '7 6 '21 24 -3.

j
15 Guarani-SP 18 17 4 6 7 16 19 -3

16 ASA-AL 17 17 5 2 10 20 26 -6
17 Bragantino 15 17 3 6 8 19 25 '-6 29,4%
18 Ipatinga 10 17 3 1 13 13 37 -24 19,6%

.
19 Baruen 10 17 2 4 11 12 32 -20 19,6%
20 Guaratinguetá 9 17 2 3 12 12 31 -1917,6% Rebaixados para a Séne C

DIVISÃO ESPECIAL
CLASSIFICAÇÃO S"RODADA

18/08
18:00 XV de Indaial x Imbituba

19/08
10:30 Biguaçu x A. Tubarão

15:39 Caxias x Juventus
15:30 Porto x Guarani

22/08
20:30 Hercillo Luz x Concórdia

6 Biguaçu 8 7 2 2 8 111 -3 [38,1%
7 Hercfllo Luz 7 7 2 1 4 5 i11 -6 j33,3%18 Caxias 6 6 1 3 2 5 t 8 -3 :33,3%
9 Porto 4 7 1 1 5 8 114 -6 :19,0%
10 XV de Indaia I 4 7 O 4 3 7 110 -3 119,0%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

DIVISÃO DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO :Z-RODADA

18/08
15:30 Maga x Oeste

19/08
15:30 NEC x caçador
15:30 Jaraguá x Inter de Lages

3 Jaraguá 3 1 1 O O 2 O 2 1100%
4 Caçador O 1 o, O 1 O 2 -2 10%

I
5 NEC O 1 O O 1 O 3 -3 10%
6 Maga O 1 O O 1 O 3 -3 '0%

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Santa Catarina tem de Segurança e de Compromisso.
o Governo de Santa Catarina investe em segurança. Já são 2.075 novos profissionais atuando pelo bem-estar do catarinense. Até o final do

ano este total será de 2.700 profissionais efetivados sendo, 1.442 na Polícia Militar, 628 na Polícia Civil, 515 no Corpo de Bombeiros e 115

no Instituto Geral de Perícias. Um compromisso do Governo com a sua proteção que alcança índices de segurança cada vez melhores. Secretalia de
ES1ado da
segurança PúbHea
www.ssp.sc.gov.br SANTA CATARINAFONTE: Relatório Estatístico de Santa Catarina - 1Q semestre de 2012: diminuição de 9% de homicídios, recuo de 3% nos roubos, queda de 5% nos furtos e aumento de 14% nos

boletins de ocorrência de tráfico.

GOL 1.0 / 2008
. TEI ALI AQI LOT

POR:

R$24.900,
FIESTA HATCH 1.0/2008
AQI lDT

POR:

R$21.250,
C3 GLX 1.6 / 2006
COMPLETO

'

26
POR:

R$ .000,

CLASSIC 1.0/2010
TEI ALI AQI DT

POR:

R$24.900,

POLO HATCH 1.6 / 2007
COMPLETO

POR:

R$33.soo,
MEGANE SO OYN / 2007
COMPLETO + COURO

POR:
'

,

Rs34.900,
SIENA CElEBRATION 1.0/2008
VEI TE! AQ! DT POR:

R$23.900,
CORSA SEDAN MAXX / 2005
AC! OHI TEI AQI LDT

POR:

R$24.900,
F'aça n=:visôes ern SieU vei'Gu�o reguharr"nentra.
Promoções válidas até 17108(2012. Preços anunciados sem troca. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito
a aprovação de Cadastro. Qualquer percentual de desconto anula a promoção.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita .
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