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Guaramirim em festa Exposição de telas Produção na aula""'"

'A Mcrrsot
Cidade comemora hoje 63 anos Biblioteca da Católica de Santa Turma do 8° ano da Escola

.

de aniversário de emancipação Catarina sedia até o dia 6 de Municipal Max Schubert...

www.morisolso.com.br político-administrativa com setembro a mostra "A arte em concorre com um vídeo
�- um desfile cívico no Centro . cores", com obras da artista no Prêmio Unimed de

• "{l'
� ,. Suplemento encartado nesta plástica Daiane

.1. Jornalismo. Votação ocorre
"

edição destaca o município. Titz Darem. na Internet. Página 17'- .,

Falta de pagamento
,

Avi tores reclamam de
ote em Massaranduba

Cerca de 11 famílias da comunidade de Braço Seco, interior do município, que dependiam da criação
de frangos e fizeram investimentos, acusam um frigorífico de Indaial de não cumprir contrato.

Páginas 18 e 19

·Postura
Devemos assmnir a

responsabilidade pelas
derrotas e fracassos.

Luiz Carlos Prates

Página 3

rI
• ;lJ

;,1'., .......,.:

Ex-bombeiro morreu depois que o Corsa onde estava capotou na BR-280, em Corupá, no domingo. Páginas 4 e,;5
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CRECI1265ij. PERÍODO

(47)3371-6310· (47) 8406-4441
11/Ww.proma,com.br � comerc:la�@p-I'oma,com.hr

t ,';A1Zanotti produzl1n;lilhões Q{;),Filetros H

"de' fitas elásticas por dia. Esse volume
é bem mais que a extensão do litoral
brasileiro. A Zanottl é uma das maiores

empresas do mundo no setor eU�er' '

inconteste em tecnologia.

Sol
A empresa de parapentes enfrenta as

dificuldades no comércio com a Europa
-;;principal fonte de suas receitas,
"�fuá1mente. está ftnalizanHo o:prgces$o
de certificação de uma nova selete

enada, entre outros,p,rQq.utos.

ultimo qi�i23, aABIT (Associa�ªq 'I'
.

'

'.

asileira õa íhêiústdà rêXtil) protocolou ,!,j )","
um pedido ao Departamento de
Defesa Comercial do Ministério do

:ges�nvohlimento, Indústria e Comércio
Exterior a Petição de Salvaguarda para
Vestuário sobre cotas de importação. No
medida em que os mercados ao redor

�o mundo reduzem as compras''':': em

especial da indústria chinesa - aumenta

a entrada de produtos no mercado
brasileiro.: Claro, que 0. eomérdo :p:ão,

concorda com isto, pois está focado"
,

apenas no consumo da população.

Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Quinto dos
infernos

Era desta forma que os

brasileiros mandavam os

tributos sobre tudo o que fos
se produzido - em especial
o ouro - e que deviam pagar
para a coroa

..
portuguesa. A

tributação era considerada
altíssima e foi o estopim da
revolta que levou Tiradentes

à forca. Atualmente pagamos
quase do dobro disto e não se

vê sinal algum de revolta do

povo. Será que os legislado
res conseguiram infiltrar tão
bem os tributos em tudo que
comprados que não perce
bemos a carga? Já seria mais

que o "terço".

DIVULGAÇÃO

a Nestlé
o Núcleo da Mulher Empreendedora Acijs/Apevi
participou de uma missão a São Paulo, no dia 22, com

o objetivo de conhecer a fábrica da Nestlé do Brasil, a

maior empresa do mundo do segmento de alimentos e

bebidas, e também consagrada como referência mundial
em nutrição, saúde e bem-estar. Formado por 35
mulheres empreendedoras, o grupo teve a oportunidade
de conhecer a gestão da empresa, os processos de

produção e os produtos. 'Rara a vice-coordenadora do
Núcleo, Giovana Luiza Horburg, a visita permitiu às

empreendedoras observar muitos pontos positivos, como

a qualidade na produção e um sistema automatizado.
Conta Giovana que há dois anos o Núcleo vinha tentando

agendar uma visita. liA empresa estava passando por um

alinhamento na estrutura e a demanda de visitantes era

muito grande, mas conseguimos", destaca.

Retomada
Na avaliação da Moody s - agência de

classificação de riscos - as medidas da Grécia,
Irlanda, Portugal e Espanha para combater
a crise até o momento não surtiram os

efeitos esperados. Continua a perspectiva de
rebaixamento de notas dos países europeus o

que pode colocar ainda mais lenha na fogueira.

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04687
1° 71.253 600.000,00
2° 23.777 12.000,00
3° 20.364 9.000,00
4° 01.580 7.398,00
5° 66.070 6.000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1274
02 - 05 - 07 - 16 - 26
37 - 43 - 44 - 45 - 48
49 - 50 - 52 - 54 - 56
68 - 76 - 88 - 89 - 97

DUPLASENA
SORTEIO N° 1101
Primeiro Sorteio
12 - 17 - 30 - 31 - 36 - 45

Segundo Sorteio
06 - 13 - 23 - 25 - 31 - 46

MEGASENA
SORTEIO N° 1419
17 - 21 - 30 - 48 - 52 - 58

Comunicamos o extravio das
NF de Serviços nO 251 a 350
da empresa HERMANY RE
PRES.COM. LTDA, CNPJ

72.484.33010001-00,conforme
Boletim de Ocorrencia nO. 201759.

QUINA
SORTEIO N° 2979
16 - 35 - 49 - 50 - 74

.�.���� ??q.�(o. }__1.:.�p.��-º:.�9.1..� ..

. 'J:'� 9?9.99..0(o. �.7.:.l.\.gº.��9.:�g.�� .

.çy.� ).. :.�.. �J.I.?� A.Q.9.êT9.:?º.�.? .

.l.I.º�.�.�! !..:-º?�.��� ?7.:A9:º.ê!.º:.?-º.�.? ..

.l\!:�.��� !-º?.1..1..�o ?7..A9:º.ê!.º.:?-º.�.? ..

AÇÕES PETR4 21,37 .0,66%
VALE5 33,39 ... -.1,56%

.................................................I.3.�.�.� �..1..�?� :�: .. 9..�99..0(o. ..

POUPANÇA 0,4551 28.AGOSTO.2012

COMMODITIES •

PETRÓLEO - BRENT .. -1,73%
OURO �" 0%

US$ 114,510
US$ 1664,600

CÂMBIO - COMPRA VENDA VAR .
...........................................................................................................................................................................................

Pº.� .. ºº�.1!J.�.Ç.I.� .. (�� .. ��) �.?q.�9..� �.?g_�9..� �: .. g?�.�D(o .

Pº.�.. !.Y..ª�.ê�.9 .. (�.� .. ª.�L }.!.�.�º.9 ??-º.�º.9 � -º�o ..

.1!J.y.ªº .. (1!J.� .. ª.�).__ ??�.�.1..� ??�.�ª.ª ! -º!.ª.�.�o .

LIBRA (EM R$) 3,2108 3,2128 -t 0,3%

China
Os chineses - assim como os japoneses e

outros orientais - não são consumistas como a

maioria dos ocidentais. Isto significa taxas de

poupança bem mais altas e taxas de consumo

bem mais modestas. Esses países apoiaram
seu desenvolvimento nas exportações. Com a

crise assolando a maior parte de seus clientes, a

China está acumulando um volume imenso de
bens. São os mais diversos produtos, que vão de

bugigangas a veículos e imóveis. Também não
faltam bens de capital disponíveis em estoque.

Strasbourg
O mês ainda não terminou e essa marca de
revendas de automóveis de Iaraguá do Sul
comemora crescimento das vendas em 30%.
Além da motivação com o IPI reduzido, o carro

novo ainda é um sonho do consumidor.

Correção .

A data correta da palestra com o educador
Marcos Meier, será no dia 25 de setembro e não

hoje, como foi publicado na edição de sábado.
O especialista vai falar sobre _liA criança e o

adolescente do século 21". O evento é promovido
pelo Colégio Marista São Luís. Os ingressos
custam R$ 15 para pais e alunos e R$ 20.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO

Ref. Licitação 129/2012
Modalidade: Pregão
Objeto: J=PI (EQUIPAMENTOS PARA

PROTEÇÃO INDIVIDUAL).
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr.
Bonifácio Forrniqari, COMUNICA qu�
tendo em vista alteração ao Edital a

data da abertura dos envelopes fica

prorrogada para o dia 06/09/2012 às
14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 28 de agosto de 2012.

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente
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A Lei de Acesso e o voto

Um levantamento da Confede

ração Nacional dos Municí

pios aponta que cerca de 70% dos

prefeitos vão tentar se reeleger,
percentual equivalente ao núme
ro de vereadores que disputam
um segundo mandato. Mas, de to

dos esses candidatos à reeleição,
quantos será que merecem conti
nuar ocupando suas cadeiras nas

Prefeituras e Câmaras Municipais
deste nosso país?

Além das propostas apresenta
das durante a propaganda eleitoral

gratuita, outra maneira de os elei
tores avaliarem se os candidatos
à reeleição merecem ou não uma

segunda oportunidade é buscando

informações sobre o desempenho
deles durante o atual mandato, por
meio da Lei de Acesso à Informa

ção' que entrou em vigor no mês
de maio. A nova lei dá garantias à

população de se informar sobre os

processos administrativos dos go
vernos. Depois de solicitada a in

formação, a resposta deve chegar
em até 20 dias, no máximo, prorro
gáveis em até mais 10.

É muito importante que a po-

pulação tenha conhecimento e

consciência do seu papel fiscaliza
dor. Tão importante quanto mos

trar ao povo brasileiro a importân
cia do voto nas eleições é ensiná-lo
a escolher o seu candidato, a votar

da maneira mais consciente possí
vel. E a Lei de Acesso à Informação
oferece uma excelente oportuni
dade de o eleitor poder confrontar
o discurso adotado pelos candida -

.

tos durante a propaganda eleitoral

gratuita com o que de fato eles fa
zem quando estão no poder, veri
ficando quem realmente trabalha

pela população, pela cidade.
Mas devemos' aproveitar o be

nefício da nova lei para também
usá-la de uma maneira mais po
sitiva. Não devemos pensar nela

apenas como uma ferramenta
de caça às bruxas, como meio de
encontrar só problemas. Com as

informações, é possível também
colaborar com o bom trabalho

que os governantes estão fazendo,

Walter Pennin.ck

Caetano, é consultor
. em AdministI'ação

CODlpartilhe a sua opinião. Escl·eva..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

De quem é a culpa?
Poucas coisas incomodam tanto uma pessoa

quanto ter que assumir a responsabilidade por
suas tolices, derrotas e fracassos na vida. Muito me

lhor é apontar o dedo, achar um culpado. Se ninguém
for achado para "assumir" a culpa, o derrotado diz

que não tem sorte na vida ou que Deus quer assim,
o destino responde pelo resto... Claro, tudo desculpa.

Ninguém, absolutamente ninguém, pode assu

mir a responsabilidade por nossas ações erradas,
ninguém. E quando no casamento, por exemplo,
alguém diz que foi enganado, isso ou aquilo, que
a pessoa mesma não tem culpa de nada, mente. Se
a pessoa não tiver nenhuma "aparente" culpa pelo
casamento que deu errado, terá tido a culpa de,
pelo menos, não ter sabido escolher o parceiro, ele
ou ela. Ninguém sai inteiro de nada na vida.

Digo isso tudo, para dizer que acabei de ouvir
comentaristas esportivos na televisão ainda dizen
do que a derrota do futebol brasileiro na Olimpía
da de Londres tem que servir de aprendizado para
os jogadores. Aprendizado? Burros velhos, ricos, ri

quíssimos, tipo Neymar, vão aprender o que com a

derrota? Nada. E sabes por que nada? Porque para
aprender com uma derrota é preciso que a pessoa
assuma a culpa pelos erros. Sem a responsabilida
de pela derrota, sem assumir a culpa, nenhuma

ação de maus resultados na vida será corrigida. E
como são raros os que assumem culpa ou respon
sabilidade por atos indevidos, raros aprendem, I'd

ros se corrigem.
Aliás, dizem que as pessoas comuns, os tipinhos

da vida, só aprendem caindo, levando tombos, já os

sábios aprendem vendo os outros caírem ..

: Será? É
o que se diz, mas onde anda os sábios, por favor?

O guri vagabundo não passou nas provas, ah, a

"culpa" é da professora que não gosta dele. O va-

gabundo não se admite vagabundo. O sujeito anda
mal no trabalho, ah, é o gerente que implica com

ele ... Só os responsáveis apontam o dedo para si
mesmos na hora da derrota.

Dengosos
Alguns dengosos não gostam quando chamo

.

certos tipos de vagabundos. Engraçado isso, se o

sujeito, ele mesmo, não se enquadrar no "tipo", por
que fica nervosinho? E se a touca servir, que crie

vergonha e se emende. Não há outra saída, ou será

que os incomodados são daqueles tipos que vivem
r-

na igreja e não dormem sossegados por tão fora-
da-lei que são, hein?

Menor
Para o sossego social, e de minha parte, não

existe menor de idade se o sujeito for um safado.
Sem essa de menor de idade. Dia destes em Floria

nópolis, numa troca de tiros, a PM acabou matan

do um desses menores de idade. O sujeito estava

assaltando um posto de gasolina de madrugada e

junto com um comparsa. Houve duras críticas à
PM. Será então que a polícia na hora em que é en

frentada à bala tem antes que pedir documentos
aos patifes? Ferro neles, isso sim. Melhor, chumbo.

Falta dizer
O conselho foi dado por metade. Estava na revis

ta Você S.A. - revista de gestão, gestores e mercado,
e dizia assim: - "Em vez de planejar o aprendizado
de dois idiomas nos próximos cinco anos e fracas
sar em ambos, concentre-se naquele que é o mais

importante para seus objetivos". Tudo bem, faz sen

titio, mas eu acrescento: o idioma mais importante
para os seus objetivos é um só: Língua Portuguesa.

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

• Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919 • 9902 1380 • 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo LIda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessaríamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores..
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DESTRWÇÁO Corsa onde estavam as duas vítimas caiu de tuna altlU'a de dez metros da rodovia

Morte no trânsito

Corupá dá .adeus ao

conhecido Rochinha
Ex-bombeiro voluntário morre em

acidente na BR-280, na descida da Serra

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

Carolina Veiga

Era por volta das 22h30 de

domingo quando os Bom

beiros Voluntários de Corupá
foram chamados para acidente
na BR-280, no trecho da Serra

do Mar. O bombeiro voluntário
de plantão, José Carlos Clemen

tino, era um dos 'que estavam

na equipe e não imaginava que
ao chegar ao local da ocorrên

cia ira encontrar -entre as víti

mas um amigo.
"Não 'conseguíamos ver o

rosto. Quando o viramos perce
bemos as manchas de nascen

ça no peitoral e começamos a

desconfiar", afirma 'clementi
no.Ele lembra que perguntou
ao socorrista Cristiano de Sou

za Silva, que o acompanha
va na ocorrência: "Será que é

quem eu estou pensando?". Foi

então, que Silva respondeu: "Eu
estou pensando a mesma coisa,

cara. É o Rochinha!", exclamou o

colega.
Em meio às ferragens do que

sobrou .de um carro, os socor

ristas tentavam salvar a vida do

ex-colega. Mas o atendimento

não foi suficiente para evitar a

perda. O ex-bombeiro voluntá
rio Rogério Rocha, de 44 anos, o

,

"Rochínha'' morreu após sofrer
um grave acidente próximo ao

quilômetro 83 da BR-280, em

Corupá, domingo à noite.
Rocha era passageiro do

Corsa dirigido pelo engenheiro
agrônomo Antônio Alex Dresch,
de 35 anos. O veículo teria saí

do da pista no percurso de uma

curvam na descida da Serra do

Mar, no sentido São Bento do
Sul a Corupá. O carro bateu em

um barranco de terra e capotou.
O Corsa caiu a uma distân

cia de aproximadamente 15

metros e deslizou de cabeça
para baixo no sentido contrário

da pista por mais ou menos 40

metros. Depois, bateu na estru

tura metálica de proteção que
fica junto à pista e caiu 10 me

tros de uma ribanceira.

Apesar de usar o, cinto de

segurança, Rocha sofreu po
litraumatismos, traumatismo

craniano crônico e não resistiu

aos ferimentos. Ele morreu pou
cos instantes depois queda. Já o

motorista, que segundo os bom

beiros que atenderam o chama

do, não estaria com o cinto de

segurança, foi arremessado do

,

carro durante a queda.
Ele foi levado pelos socor

ristas do Corpo de Bombeiros
Voluntários ao Pronto Aten

dimento de Corupá, com sus

peita de hemorragia interna,
,respiração broncosa (quando
há indícios de aspiração de ma

teriais) e inconsciente ..

Em seguida, foi encaminha
do ao Hospital São José de Ia
raguá do Sul. Antônio Dreesch
é engenheiro agrônomo da As

sociação de Bananicultores de

Corupá (Asbanco) e ontem per
manecia internado no Pronto

Socorro do hospital.

/

Ação dos bombeiros

Susto durante
o resgate

Passado o choque de encontrar

o ex-companheiro de profissão e

amigo morto, outra preocupação se

abateu sobre os bombeiros de Co

rupá que atenderani o acidente.
No banco traseiro do veículo havia

uma cadeirinha infantil. Preocupados
com a possibilidade de uma criança
estar entre as vítimas, a apreensão de
todos aumentou. Pouco tempo depois
veio a notícia de que não havia criança
no veículo. A causa do acidente será in

vestigada pela Polícia Civil.
De acordo com os bombeiros, a re

gião onde aconteceu a colisão é consi

derada perigosa. O bombeiro Cristiano

de Souza Silva afirma que este ano já
atendeu sete ocorrências de acidentes

semelhantes. Mas, segundo ele, o mais

comum são casos envolvendo veículos
de grande porte. Apenas em 2012 fo

ram quatro acidentes com caminhões

e outros dois com veículos de passeio.

'"

VOLUNTARlO Rochinha (em destaque) junto com

eolegas da corporação dos bombeiros de Corupá

Vítima atuou como

bombeiro dois anos

Ex - bombeiro, Rochinha
serviu a corporação de Coru

pá durante dois anos. Ele foi
aluno da primeira turma de

-,

formação de socorristas
_

da
cidade ao lado do bombei

ro Claudio Sidnei da Siquei
ra, de 36 anos. Para Claudio,
além de um ex-colega de

profissão, Rochinha era um

amigo de longa data. Eles se

conheciam há 22 anos, desde

quando Siqueira tinha ape
nas 14. Claudio acredita que
o acidente tenha ocorrido

,

por excesso de velocidade.

Segundo ele, pela violência
da colisão, "o veículo descia
a Serra acima dos 100km/h".

De acordo com o chefe
de equipe e companheiro de

quartel de Rogério, Lourival

Horn, sua característica re

gistrada era a alegria. "Para

ele, não tinha tempo ruim",
afirma Horn, lembrando das
divertidas noites que passa
vam no quartel jogando car

tas: "ele era todo atrapalhado
para jogar". A experiência
dele no Corpo de Bombei
ros foi mais de convivência

do que de ocorrências. Mas,
mesmo assim, uma das prin
cipais lembranças que dei

xará segundo Cláudio, é a da
boa vontade em ajudar os

outros.
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Imagina aquela
criança que

ganha uma

bicicleta no

Natal. Assim

era o Rochinha

todos os dias.

Emersom

Ruthes, amigo
e presidente
do motoclube

"Gúapecas do

Asfalto"

DOR DE PAI Seu João Rocha (E) é consolado pelo tUbo Juarez durante o velório

Boas lembranças

Uma pessoa querida pelos amigos e familiares
Para a família de Rogério Rocha, a

tragédia será difícil de esquecer. Desde

cedo, Rochinha foi o braço direito na

lida diária com os serviços da agricul
tura. Segundo o pai, João Rocha, ele o

ajudava com os trabalhos da roça des

de os nove anos de idade. "Era o filho

que todo o pai queria ter", recorda o pai
emocionado.

Rochinha será lembrado como uma

pessoa lido bem". Conhecido por muito

em Corupá, a imagem resgatada pelos
conhecidos é de uma pessoa brincalho

na e sorridente. "Um adulto criança", re

sumiu o irmão Juarez Rocha.
Para a família e os amigos, a notícia

foi, sem dúvidas, uma surpresa. Ainda no

domingo, Rogério almoçou com os pais
e divertiu a todos, sobretudo a mãe, com

o bom humor e as brincadeiras tradicio

nais. Rochinha trabalhava como auxiliar

1) O Corsa onde estavam o

motorista Antônio Alex Dresch,
de 35 anos, e o passageiro

��- Rogério Rocha, de 44 anos,

descia a rodovia BR-280, no

sentido São Bento do Sul para

Corupá. Numa curva perto do

pé da Serra do Mor, o motorista

teria perdido o controle do
corro e saído da pista.

2) O corro caiu

na canaleta
de drenagem
que fira junto à

rodovia e bateu
no barranco.

de encanador na companhia Águas de

Corupá. Solteiro e sem filhos, seu maior

desejo era adquirir uma motocicleta Ya

maha Fazer YS250 cilindradas.

Ao lado do irmão Juarez, ele integra
va o motoclube "Guapecas do Asfalto".

Andar de moto, para ele, era uma paixão.
Ele acompanhava o grupo nas viagens e,

para torná-las mais confortáveis e segu
ras' havia iniciado um consórcio para a

aquisição da tão sonhada máquina.
"Seis ou sete prestações já estavam

pagas", afirma Juarez, lembrando que o

irmão pilotava uma Ronda 125 cilindra

da verde, inadequada para viagens de

longa distância. Segundo ele, Rochinha

queria ir mais longe. Para Juarez, a partir
de agora, "faltarão para sempre as brin

.cadeiras dele no Clube". .

O presidente do Guapecas, Emersom

Ruthes explicou numa singela compara-

ção o que era o amigo. "Imagina aquela
criança que ganha uma bicicleta no Natal.
Assim era o Rochinha todos os dias", disse.

Juarez recorda de outra marca regis
trada do irmão: a generosidade. Lem

brado também pelos ex-companheiros
dos Bombeiros Voluntários de Corupá,
Rogério é considerado "uma das pessoas
mais prestativas que já se viu". Segundo o

irmão, "nos acampamentos do Guapecas
do Asfalto, se ele percebesse que alguém
estava sem barraca, sedia a sua e dormia

sentado do lado de fora".
Os Bombeiros Voluntários e os mo- .

tociclistas da região prestaram homena

gens a Rogério antes do sepultamento.
Ele foi coberto com as bandeiras da ins

tituição e do motoclube "Guapecas do
Asfalto". O sepultamento ocorreu às 16h
de ontem, no Cemitério da Vila Rutzen,
na Estrada Izabel, em Corupá.

Como foi o acidente

3) Com o impacto
da batida, o carro

capotou, virou de

cabeça para baixo e

deslizou cerca de 40
metros na descida
da rodovia.

4) Desgovernado, o

veículo atravessou a pista
e passou por cima da
estrutura de proteção,
que ficava no outro lado
da via. O Corsa caiu

num barranco de quase
dez metros de altura.

Caixa eletrônico

Polícia ainda

sem pistas dos
arrombadores

A polícia continua sem pistas
dos ladrões que arrombaram um

caixa eletrônico da agência do Ban

co do Brasil localizada na avenida
Prefeito Waldemar Grubba, na Vila

Lalau, em Iaragua do Sul. A ação
ocorreu no domingo de manhã.

Três suspeitos teriam feito um

banner falso com a logomarca do
banco para encobrir a ação. Eles
usaram um maçarico para abrir

o equipamento. A ação foi desco

berta por volta das 9h da manhã

quando um cliente percebeu a mo

vimentação estranha e acionou a

Polícia Militar. A testemunha rela
tou que dois homens teriam saído
da agência em um carro vermelho

e um terceiro suspeito teria fugido
a pé. O alarme do estabelecimento

não foi acionado. O banner coloca

do pelos bandidos para bloquear a

visão do interior da agência foi reti

rado pelos policiais.
O banco não informou o valor

do prejuízo e os técnicos ajusta
vam o sistema para que o aten

dimento ao público voltasse ao

normal na tarde de ontem. As

imagens do circuito interno foram
encaminhadas à polícia. O geren
te interino do banco, Cláudio Tar

cisio da Cunha, informou que a

equipe responsável pela vigilância
passou pelo local pouco antes da

ação dos bandidos e estava tudo
normal. A Polícia está procuran
do pelos suspeitos, mas até o mo

mento ninguém foi identificado.

É a terceira vez que essa agên
cia vira alvo de arrombamento este

ano. O primeiro arrombamento foi

registrado em março, mas a polícia
só foi informada no dia seguinte à

ação. Os ladrões também usaram

maçarico para roubar o dinheiro.

No dia 28 de junho, dois homens

teriam usado um maçarico, mas

fugiram sem levar nada depois que
o alarme disparou.

Vandalismo

Caso será
.

investigado
Um homem de 20 anos foi de
tido sob a acusação de dano ao

patrimônio, no bairro Amizade,
em Guaramirim, na madrugada
de sábado. Ele foi flagrado pelas
câmeras de monitoramento, por
volta da Ih, danificando uma pla
ca de trânsito na rua 28 de Agosto.
A Polícia Civil investiga o caso.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 380-Centro
89251-201- JARAGUA DO SUL - SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC,
para a devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste

Cartório, para pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo
facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua

recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 219654/2012 Sacado: ADELAR MATIAS Endereço: R JOAO M0REI1185 - Ja
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-170 Credor: JAMATEX COM .EQUIP. TEXTEIS LIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Título: 41033006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 331,74 Data para
pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$24,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$
275,60 - Juros: R$ 1,01 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 219294/2012 Sacado: DESENTUPIDORAJUNG GESTAO AMBIENTAL En

dereço: PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, 4955 - JARAGUA DO SUL - CEP: Credor: ME
TALURGICA MGN IND E COM Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 2842/1 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 806,57 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$26,1O
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 750,00 - Juros: R$ 3,00 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 22oo13/2012Sacado: EDIlSON SIQUEIRA Endereço: RUAGERMANO MAR

QUARDT 419 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-200 Credor: BVFlNANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131040020 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 10.913,83 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor
R$1.692,73 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 9.190,63 - Juros: R$1.669,63 Emolumen

tos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219687/2012 Sacado: FIDEIlS COMERCIO DIST DE BEBIDAS LIDA Ende

reço: RUAMAXWIlliELM 604 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89256-030 Credor: POSTO PEROLA
DO VALE LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 17399 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 4.439,43 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$39,12 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 4.371,40 - Juros: R$ 16,02 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital; R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 219636/2012 Sacado: JAIR SEBASTIAO LIMA Endereço: RUAVITOR SOTERO
VARGAS 35 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89256-160 Credor: COOPERATIVA DE CREDITOVALE
DO ITAJAI-VlACREDI Portador: TECNORASTER TECNOWGI Espécie: DMI - N' Titulo:
2/0001- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.057,75 Data para pagamento: 28 de agosto
de 2012Valor R$29,75 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 997,53 - Juros: R$ 6,65 Emo
lumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219691/2012 Sacado: LAND PARTS PECAS E ACESSORIOS 4X4 IDA ME

Endereço: RODOVIA BR 280 KM 84 SL01 N 515 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor:
BEARMACH BRASIL LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 113681 1 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 602,57 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,48
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 511,44 - Juros: R$ 2,38 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 51,45

Apontamento: 219966/2012 Sacado: LEANDRO MARTINS Endereço: AV. PREEWALDEMAR

GRUBBA, 1311 SL 13 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: V S V COM DE TE
CIDOS I.TI>A Portador: - Espécie: DMI - N'Título: 8/8 - Motivo: falta de pagarnento Valor:
R$ 735,38 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$24,91 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 680,00 - Juros: R$1,81 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219983/2012 Sacado: M.C.E. COMERQO DE CALCADOS LIDA Endereço:
AV. ANDRE RODRIGUES DE FREITAS 917 - CORUPA-SC - CEP: 89280-000 Credor: DIRE
CAO SA CREPITO FINANCIAMENTO E lNVESTIMENT Portador: 'IN.S. IND. E COM. DE

Espécie: DMI - N' Titulo: 11561/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 749,87 Data para
pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$29,86 Descrição dos valores: Valor do título: R$
654,36 - Juros: R$ 6,76 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ :51,45

Apontamento: 219628/2012 Sacado: MAJALE DEC. E COMERCIAIlZACAO LIDA ME En

dereço: RUA DOMINGOS SANSON 150 SL 5 A - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-180 Credor:
SCALLA CERAMICA ARTISTICA LIDA EPP Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 10628A
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 969,67 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Va
lor R$25,84 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 913,36 - Juros: R$ 2,74 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 219684/2012 Sacado: OUVIO SALVADOR DA SILVA Endereço: RUADOMIN
GOS ANACLETO GARCIA 5322 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-300 Credor: CCR ETIQUE
TAS LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 000623 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 405,13 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,29 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 329,00 - Juros: R$ 2,19 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 36,64

Apontamento: 219644/2012 Sacado: PABW LUCAS PILAR RIBEmO Endereço: RUAWAlLY
EMILIA MOHR 77 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89254-525 Credor: MERCADO MEES Porta
dor: - Espécie: DMI - N' Titulo: 9 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 791,82 Data para
pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,79 Descrição dos valores: Valor do título: R$
734,00 - Juros: R$ 2,69 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 17,83

Apontamento: 219576/2012 Sacado: PADARIA E CONFEITARIA GLORIA J.C LIDA ME

Endereço: RUA DOS ESCOTEmOS 85 SALA 01 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-730
Credor: TAP ATACADO DE AUMENTOS E BEBIDAS LIDA Portador: - Espécie: DMI - N'
Titulo: 0047624701- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 348,70 Data para pagamento: 28

de agosto de 2012Valor R$26,21 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 292,02 - Juros: R$
3,11 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência:
R$16,27

Apontamento: 220010/2012 Sacado: SOB COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA Endereço:
RUA MAXWIU-lEM 594 - BAEPENDI - laraguá do Sul-SC - CEP: Credor: PERNOD RICARD
BRIND COM Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0002700802 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 377,83 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$24,93 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 323,99 - Juros: R$ 1,83 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital:

R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 219946/2012 Sacado: SONEITI ALIMENTOS LIDA Endereço: R EXPEDIC
FIDEUS ESTINGHEN 71 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-740 Credor: INSTALADORA
ELET.RICA CONTI LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1235971 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 722,02 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,09
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 663,34 - Juros: R$ 1,99 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219959/2012 Sacado: SONEITIAUMENTOS lJOA Endereço: RUA FlDEUS
STINGHEN 71 SN - CEN - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-470 Credor: ADm HINGHAUS
E CIAllDA ME Portador: - Espécie: DMI - N'TItulo:X027620A - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 399,19 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,70 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 339,90 - Juros: R$ 2,60 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital:

R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência R$19,39

Apontamento: 219960/2012·Sacado: SONEITI AUMENTOS LIDA Endereço: RUA FlDEIlS
STINGHEN 71 SN - CEN - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-470 Credor: INSTALADORA
ELETRICA CONTI LIMITADA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 1238701 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 1.054,59 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$25,42
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 995,58 - Juros: R$ 2,32 Emolumentos: R$ 11,60 -

Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219932/2012 Sacado: SR PAO PANIFICACAO E AUMENTOS CONGEL

Endereço: RUA ERMINIO NlCOLINI 80 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89267-140 Credor:
W.BREITKOPF COMERCIO DEVEICUWS AUTOMOTORES LT Portador: - Espécie: DMI -

N'Titulo: 0000019196 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 404,24 Data para pagamento:
28 de agosto de 2012Valor R$24,07 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 323,63 - Juros:
R$ 0,97 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Dili

gência: R$ 42,34

Apontamento: 219679/2012 Sacado: USITOOL US ELETR FIO LIDAME Endereço: AVWAL
DEMAR GRUBBA 1387 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: AGIE CHARMIL
LES LIDA Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 005570/31 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 10.752,84 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$69,25 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 10.650,00 - Juros: R$ 46,15 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$19,39

Apontamento: 219563/2012 Sacado: USIVILA SERVICOS DE USINAGENS LIDA Endereço:
RUA BERNARDO DORNBUSCH 2190 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor:
USOARAUTOMACAO INDUSTRIAL LIDA Portador: - Espécie: DMl- N'Titulo: 7433 - Mo
tivo: falta de pagamento Valor: R$ 307,34 Data para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor

R$24,03 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 254,40 - Juros: R$ 0,93 Emolumentos: R$
11 ,60 - Publicação edital: R$ 23, 1O Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 219661/2012 Sacado: VILMAR CARWS MITTEISIADT Endereço: RUA LU
DOVICO WEILLWE 121 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: CRISTINA E STIPP LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N' Titulo: 42 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 700,63 Data

para pagamento: 28 de agosto de 2012Valor R$24,32 Descrição dos valores: Valor do título:

R$ 610,66 - Juros: R$1,22 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 51,45

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 28/08/2012. Jaraguá do Sul (SC), 28 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 20

ISA MARTA MOHR ZIEMANN. OfIciala do Registro de Imóveis da

Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente editai, que MARCATTO

ADMINISTRADORA DE BENS LTOA, Inscrita no CNPJ sob nO 76.874.700/0001-77, estabelecida
na Rua Marina Frutuoso-Professora nO 90, casa 08. centro, nesta cidade; requer com base no

art. 16 da Lei n°· 6.766179, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas

418-Valdir José Manfrini, 1290-SemNome, 1291�SemNome e 1292-JosephAugustHennlng, Bairro

Jaraguá Esquerdo, perlmetró urbano de Jaraguá do Sul/Se, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul/SC. conforme Certidão nO 67/2012, expedida em

22/03/2012. assinando como responsável técnico, a arquiteta e urbanista Carine Eliza PicoU

Marcatto. CREA nO 59182-6, ART nO 4232031-7. O desmembramento é de caráter residencial,

possui a área total de 44.894,86m1, sendo constltufdo de 1 (uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias. contados

da data da última pubflcação do presente edital. e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que. subscreve este, no endereço da Serventia: Rua 16-Barão do. Rio Branco, n° 414,
sala 02, centro, Jaraguâ do Sul/Se,

JARAGUÂAO SUL, 17 de Agos� �t012.
A OFlCIALA,J;:;f I..�

o ........�
.... 7-- �....."._.._

Endereço: R.ua Barão do Rio Branco, 414�aJa 02 - Cêríiro· Jaraguá do Sul CE?: 69251-400

Fone: (47) 3371-3975 - Emaíl: regislrodeimoveisisa@terra.com.br·
Horário de Expediente: 09:00 às t2:oo ./14:00 ás 16:00

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFIcIO DE REGISTRO DE lMóyels

COMARCA DE JARAGUÁ 00 SUL

MunIclpios que compõem a comarca: Jaraguâ do Sul e Corupá_
OFIC1ALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguâ do Sul/SC
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ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO PÚBLICO 01/12

o Prefeito Municipal de Corupá - SC, de acordo com a Lei Federal nO 8.666/93 de

21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pú
blico aos interessados, que fará realizar Processo Licitatório na Modalidade Leilão

. Público, no dia 16/10/2012, às 10 horas, tendo como local de lances, o futuro Cen
tro Administrativo, anexo a secretaria de Infraestrutura do Município, sito a Rua

Francisco Mees, 1815, para alienação de bens, conforme especificações contidas
no edital. Os interessados poderão obter a íntegra do Edital e demais informações
diariamente, das 08h às 12h e das 14h às 17h na Divisão de Licitações da Prefei

tura, na Av. Getúlio Vargas, 443 ou no site www.corupa.sc.gov.br ou pelo fone/fax

(47) 3375-6500. Corupá, em 27 de Agosto de 2012

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

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°: 134/2012
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza nas de

pendências do SAMAE de caráter continuado

RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às 16h

DATA DA ABERTURA: 12/9/2012 14h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00

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°: 136/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO CIMENTO CP 32
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 28/8/2012, das 8h às 11 h30 e das 13h às

16h
DATA DA ABERTURA: 11/9/201214:00 horas

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

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 21 06-91 00

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO N° 09/2012

o ISSEM de JéV"aguá do Sul - se comunica que se encontra instaurada a

licitação abaixo especificada:
- Processo Licitatório n° 09/2012
- Modalidade: lEilÃO
- Objeto: VEíCULO CLlO SEDAN AUT 1_6, 5 PORTAS, ANO MODELO 2008_
:_ Valor Inicial: R$ 17_600,00
- Data da Abertura: 13/09/2012
- Horário: 09:00 horas
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos no site www.issem.com.

br, ou através do telefone 047- 3370-8650 - Setor de Licitações ou e-mail

comp�as@iss_e�..�om: br,

Francisco Rodrigues
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Curso da Avevi

para OS eleitos
Na semana passada, a

Associação das Câmaras
de Vereadores do Vale
do Itapocu (Avevi) I ,

junto com a Escola do
, Legislativo Vereador
Marcos Mannes e o

'" Programa ltitedegis do

S�naçlo, oficializaram
, , I 'JJii/. I. 'i .',',I,'}, f

.

"

r

OS juíies eleitorais aas
'

,., ogID(Q!CªS d,�Jarqgij,� "

do Sul, Guaiamirlm e

, BarraVelha:; sebreo '"

curso de qualificação"
que sêid oféieciad parâ
os vereadores eleitos. Os
juízes forafu con-Mdados

'

a.participar do evento
como palestrantes e "

serão parceiros na

convocação dos futuros
,

vereadores e suplentes
�ara esse treinamento.

'Mudança.
de data

o senador Cacíldó

Maldaner (PMDB)
gravou ontem os áudios '

h de apoio aos candidatos
a prefeito do partido na

região. O material deve

chegar paraas coligações
nesta terça-feira. O

partido tem candidatos
em Corupá, Guaramirim

e Schroeder.

Nilson Antonio - Interino

Coisas da

campanha
o vereador e candidato a reeleição Dica

Maser (PRB) usa a expressão transparência
no santinho de campanha. Se de um lado

ele foi o proponente da Lei da Transparência
para Iaraguá do Sul, de outro, é um dos
vereadores da base do governo que usa

o recurso do pedido vistas para atrasar a

votação da proposta feita pelos vereadores

da oposição do pedido de informação
sobre cargos e salários de funcionários da
Prefeitura. Com a manobra, as informações
devem chegar aos vereadores depois das

eleições. Meio estranho, não?

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

,

O bom candidato

Na hora de decidir em quem votar

muitas vezes o eleitor ignora a pre

paração do candidato para ocupar o

cargo de vereador. Esse ano, a Associa

ção das Câmaras de Vereadores do Vale

do Itapocu (Avevi) realizou um trabalho

para ajudar na preparação dos interes

sados a ocupar uma vaga nos legislati
vos da região. Aconteceram cinco en

contros de qualificação dos candidatos

durante o mês de maio.

Mas, não foram todos que se preocu

param em buscar esse desenvolvimento

para saber como funciona a Câmara de

Vereadores, a Prefeitura e a relação entre

ambas. O papel do eleitor é questionar o

candidato para saber se ele está prepa
rado para a função que deseja exercer.

Quantas vezes o candidato participou
de sessões na Câmara nos últimos anos?

O candidato conhece a Lei Orgânica do

município? O Plano Diretor? E o orça
mento do município para o próximo ano?

Não pode ser dado o voto ao candi

dato por que ele é engraçado ou é ami

go. Amizade é uma coisa. Compromisso
com o dinheiro público outra. Esse é o

papel do eleitor: conhecer bem os can

didatos. E ainda há tempo para fazer

uma boa filtragem.

Debate a dois
A candidata Cecília Konell (PSD) não

compareceu ao debate da ruc Record

realizado no sábado. Até agora ela faltou em

todos e de certa forma tem deixado parte dos
eleitores frustrados. Quem governa com o

povo, precisa prestar contas a ele.

MARCELE GOUCHE

Prestação de contas
No dia 6 de setembro é a data limite em que os

partidos e candidatos são obrigados a divulgar o

relatório dos recursos utilizados na campanha.
Será a segunda de três parciais que os

concorrentes são obrigados a fazer. A primeira
foi no dia 6 de agosto e os dados já estão

disponíveis no site do TSE. A última prestação
deve ser feita até 6 de novembro.

Lista de doadores

na Internet
Já está no site no TSE a lista com a identificação
dos doadores e fornecedores contratados

durante o curso da campanha eleitoral.

Será a primeira vez que isso acontece. Até
a última eleição geral, ocorrida em 2010, os

eleitores só tinham acesso à lista de doadores

e fornecedores após a realização do pleito,
quando era feita a entrega da prestação
de contas final dos candidatos.

Proteção ao autista
Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça daAssembleia

Legislativa (CCJ) o Projeto de Lei do deputado estadual Carlos Chiodini

(PMDB) que trata da Política de Proteção à Pessoa Portadora de

Autismo. Conforme o parlamentar, a proposta de lei visa a proteção da

pessoa portadora desse sintoma, criando mecanismo legal que

permita o acesso do autista a tratamento especializado na rede pública
de saúde. "0 Estado de Santa Catarina carece de políticas públicas
voltadas à pessoa portadora do autismo e às suas necessidades de

, tratamento especializado", disse. Contudo, o projeto deve ser votado

pelo plenário somente depois das eleições.

Ação contra

Cecília vai ao TSE
Depois do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ter

rejeitado o pedido de impuganção da candidata

Cecília Konell (PSD) no último sábado, o advogado
AItevir Fogaça vai recorrer junto ao Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.
Cecília é acusada de estar enquadrada na Lei da

Ficha Limpa devido à condenação sofrida pelas
perdas dos direitos políticos pela nomeação da irmã

num cargo de confiança. A candidata conseguiu
derrubar a pena através de liminar.

Plano Mun-icipal de

Saneamento Básico
Chegou ontem na Câmara de Vereadores, em regime de urgência,
o projeto de lei 183/2012 que cria o Plano Municipal de

Saneamento Básico. O plano é um dos quesitos obrigatórios para
o acesso a recursos da União, quando destinados a serviços de
saneamento básico. O projeto tem 30 dias para ser votado, ,., .. _.

IMÓVEIS

..www.bnoveis.plan.eta.com.br
, .

(47)3275-0100
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Pelo Mundo
1941

Repórter Esso vai ao ar

Em.28 de Agosto de 1941, ocorreu a primeira
transmissão do noticiário Repórter Esso,
pela Radio Nacional do Rio de Janeiro, com a

cobertura do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
O Repórter Esso foi o primeiro noticiário de

radiojornalismo do Brasil que não se limitava a

ler as notícias recortadas dos jornais. Recebeu
esse nome, pois era patrocinado pela empresa
Esso. Os locutores que fizeram maior sucesso

foram: Gontijo Teodoro, Luiz Iatobá e Heron

Domingues. Os slogans mais famosos eram:

O Primeiro a dar as Últimas e Testemunha
Ocular da História. Sua última transmissão
foi em 31 de dezembro de 1968.

430

Falece Agostinho de

llipona, o Santo Agostinho
.

Faleceu em 28 de agosto de 430, Aurélio Agostinho,
mais conhecido como Santo Agostinho. Ele
era bispo, escritor, teólogo, filósofo e doutor da

Igreja Católica. Agostinho é uma das figuras mais

importantes-no desenvolvimento do Cristianismo
no Ocidente. Ele é considerado o santo padroeiro
dos cervejeiros, impressores, teólogos e de um

grande número de cidades e dioceses.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
-,o

Grupo I..unelll

1970

Mário Tavares reivindica em favor do Vale

Em agosto de 1970 o jornal
O Correio do Povo publicou

uma matéria que dizia: "0 De

putado Estadual Mário Tavares
da Cunha Mello vem desenvol-

vendo intensas atividades na As
sembléia Legislativa e perante as

repartições governamentais." O
texto finalizou dizendo: "Seguras
esperanças nos levam a crer que

ao cabo de pouco tempo tenha
mos uma estrada em condições
técnicas ideais de transportar o

nosso desenvolvimento pelo seu

tão sonhado leito."

FOTOS DIVULGAÇÃO

Personagem histórico

Nelson Rodrigues
Nelson Falcão Rodrigues foi um impor

tante jornalista e escritor brasileiro, tido ain
da como o mais influente dramaturgo do
Brasil. Nasceu em 23 de agosto de 1912, no

Recife. Foi repórter policial por muitos anos,

acumulando uma vasta 'experiência para es

crever suas peças a respeito da sociedade. Sua

primeira produção foi A Mulher sem Pecado,
que lhe trouxe prestígio dentro do cenário te

atral. O sucesso mesmo veio com Vestido de

Noiva, que trazia uma renovação nunca vista

nos palcos brasileiros. Em 1962, começou a

escrever crônicas esportivas, deixando trans

parecer toda a sua paixão por futebol. Faleceu
em 1980, aos 68 anos de idade, no Rio de Ja-
neiro, devido a complexões cardíacas.

'

A invenção do celular
A invenção do telefone celular ocorreu em 1956. A empresa
Ericsson criou o primeiro aparelho celular, denominado Ericsson

MTA. Ele pesava 40 kg e foi desenvolvido para ser instalado em

porta malas de carros. De início, a telefonia móvel era sinônimo

de comunicação por meio de rádios, operando na faixa dos

160MHz, instalados em automóveis, barcos, etc. No laboratório
Bell foi desenvolvido um sistema telefônico de alta capacidade
interligado por diversas antenas, onde cada antena era

considerada uma célula. Por isso o nome de "celular".

Comunicamos o extravio
das N F de serviços, nO
21291 a 21300 da empre
sa IMAGEM LTDA, CNPJ

01.784.064/0001-93, con

forme Boletim de Ocor
rencia nO. 173712.
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PATROCI NADOR OFICIAL

R.Lo20Ú>
Bradesco 009

PARA
APRECIAR
Obras da
artista

plástica
Daiane Titz
Darem estão
à mostra na

biblioteca da
Católica SC

até o dia
6de

setembro

I'

FOTOS REPRODUÇÃO

Exposição traz
'� arte em cores"

Biblioteca Padre negar que a arte faz parte da
Elemar Scheid da vida. E de forma harmoniosa e

Católica de San
ta Catarina em

Jaraguá do Sul

briga até o dia 6

de setembro a exposição "A arte

em cores", com obras da artista

plástica Daiane Titz Darem.

A artista de Jaraguá do Sul
define a mostra como sendo
uma coletânea de sentimentos

e pensamentos sobre a vida.

"Ninguém pode negar que vi
ver é uma arte. Ninguém pode

Contar com o Gerente Bradesco
é contar com alguém que dá crédito
à sua história de vida.
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!J�I!J
��
�

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 I 0800 570 0022
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br
t:wit:t:er:» @Bradesco

,.JCtII'tlr facebook.com/Bradesco

introspectiva, me permito diva

gar e transpor para as telas atra

vés da imaginação e inspiração
para manifestar aquilo que
sinto", diz. Traços, cores e as

pinceladas fazem da arte uma

espécie de espelho da alma,
no qual a artista dá vazão à sua

capacidade de expressar e de
transmitir sentimentos através
das imagens.

Para a artista Daiane Titz

Darem "arte nada mais é do que

a manifestação ou expressão do
belo". Seu trabalho se destaca

justamente por conseguir asso

ciar sentimentos de bem-estar
e conforto, assim como um de

sign inovador através da pintu
ra e óleo sobre tela.

A visitação é gratuita e pode
ser feita no período de funcio
namento da biblioteca: de se

gunda a sexta-feira, das 7h30 às

22h30, e aos sábados das 8h às
13h. A biblioteca está localizada
a Rua dos Imigrantes, 500, Vila
Rau. Informações: 3275-8269.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Precavenha-se!

� Joinville
HOJE /Jaraguá do Sul �Canoinhas ....

... •
Mafra 140 19° e Região,

8° 19° ... •
Jaraguá do Sul AMANHÃ9° 19°

� .... . MíN: 12°C
130 21° MÁX: 23°C

Blumenau d �J
Rio do Sul ... • 13°C

... • 13° 22°
10° 17° 21°C QUINTA

MíN: 12°C

� MÁX: 23°C

Previsão do Tempo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

São Miguel
do Oeste
....
3° 18° Joaçaba

....
5° 20°Chapecó

....
4° 17°

ages
....
6° 18°

Tempo'
nublado
Predomínio de
nebulosidade, com

condições de chuva fraca
na madrugada, início e

fim do dia especialmente
na Grande Florianópolis,
Vale do Itajaí, Litoral
Norte e Planalto Norte,
devido à influência de um

cavado (área alongada de
baixa pressão) e do jato
subtropical (ventos fortes
em altitude).

Ensolarado Ir�'sfável Parcialmente
Nublado

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Sudoeste 3km/h 98%
• 9h Sul-Sudoeste 3km/h 99%
• 12h Sul-Sudeste 5km/h 100%

90%• 15h Sul-Sudeste 6km/h 99%
de possibilidade

• 18h Sul-Sudeste 6km/h 98% de chuva,

Fonte: wwwventosbrasil.corn.br

Humor

Como são feitos os bebês
o pai pergunta ao filho de dez anos se ele sabe como são feitos os bebês:
- Não quero saber! - responde o menino, aos prantos. - Prometa que você

não vai me contar...

Confuso, o pai pergunta porque o filho não quer saber. Este, soluçando:
- Quando eu tinha 6 anos, me contaram que não havia o Coelho da Páscoa,
aos 7 descobri que não existia a Fada do Dente. Aos 8 anos, me contaram

que o Papai Noel é você e a mamãe! Se eu descobrir que os adultos não

fazem sexo, não tenho mais razões para viver!

ud ku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
.ca
QII
::::s
-

O
cn

Florianópolis
.....
15° 20°

São Joaquim
....
2° 17°

CriciÚlna
....
9° 19°

..� CHEIA 31/8

SEXTA
MíN: 12°C

MÁX: 24°C

MINGUANTE 8/9

NOVA '16/9

CRESCENTE 22/9

Palavras Cruzadas

São Francisco do Sul
• Preamar
• 1h30: 1,5m
• 13h04: 1,5m
• Baixamar
• 6h56: Om
• 22h04: 0,6m

Itajaí
• Preamar
• 12h32: 0,9m
• Baixamar
• 6h19: O,lm
• 20h01: 0,4m

Florianópolis
• Preamar
• Oh06:0,9m
• 13h15: 0,9m
• Baixamar
• 6h21: Om
• 20h13: 0,4m

Imbituba
• Preamar
• 14h04: 0,7m
• 23h53: 0,5m
• Baixamar
• 5h54: Om
• 19h03: 0,3m

Tábua
das marés

HORIZONTAIS
1. Mil.e duzentos; em' algarismos romanos f Tarifa

EXteriot Comum
2. Os laterais, nofutebol moderno! Elemento de com

.

posição: cavalo ou diminuição ..

3� Do ponto de vista burocrátíce. refativo a lista de

preços unitários

4. Uma a$s,inatur,a de favor ((Iugl.) Móvel com pra
teleiras, destinada a c�nter aparelhos de som e

vídeo que ficam interligados
5. Que deixou de arder
6. Abundqntementé prQQutivo
7. Com desdém
It Tribunal Superior Eleitoral/ .A medel é a q.ue desfila

ou posa no mundo da alta moda
9. Um poderoso antibiótico e bacteri.cida
10. Pura e simples I Preparado para branquear a rou

pa ao ser lavada
11. Queijo, um dosmals consumidos
12. Anistia Internacional! (Ingl.) A conjunção e I O

símbolo químico do hássio
13. Deixado em abandono.

VERTICAIS
1. (Vanessa da) Famosa cantora de, '�inda Bem" I ts

Figura I

2. oMaça curta terminada eni pera / Pequena mó usa

da para polir metais
3. Fabricante ou vendedor de barretes de forma cô

nica.
4. Uma vogal ou um grupo de fonemas que Se pro

nunciam numa só emissão de voz I Revolver o

subsolo
5. (Alma) Diz-se de pessoa com a qual há grande

identificação I Organização Não Governamental
6. A capital do Zimbábue I Líquido açucarado ou não,

engrossado mediante fervura
7. Nascido em linda cidade histórica mineira
8. Que celebra temas fi lendas heróicas / O ex-jogador

Cerezo, um dos grandes nomes do futebol brasi
leiro

9. O navegador inglês James (1728-1779) que de
sembarcou na Austrália em 1770, consolidando a

'

posse britânica / Relativo ao país asiático que. tem
Katmandu como capital.

2 3 4 5 fi 7 8 9

2

.'

II II II
II

II
I"

II I' ,II
II II

14

5

8
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11

12
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CODlq e

oupaeuvou?
Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084

Trend
alert:
striped
pants

Você vai amar a
hora do cafézlnho.

3275.1403

�

,,(",:'- � -I

Já falamos aqui das calças de pijama, das estampadas, em neon, mais percebi que ainda

não havia comentado sobre uma tendência das pants bem bacanas que tenho visto por aí:

as calças listradas preto e branco. Inspirada na Different Pants, essa tendência aparece em

vários tipos de calça e tamanhos de listras. Uma das combinações que mais gosto e encontro

pelos sites e blogs de street style é o todo bicolor, chama menos a atenção (até porque a calça
já é bem chamativa). Apesar de não precisar de muita informação em uma produção com a

striped pants, um acessórios de uma cor só no look fica bacaníssimo! Alguém aposta?

na

de
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o bacana da internet é a praticidade que ela nos dá, seja de

encontrar uma marca bacana, um site diferente, uma dica boa. E

eu, mesmo tendo um blog, amo dar uma fuçadinha em páginas
alheias, pois sempre encontro algo interessante. Daí que esses dias
eu estava procurando alguns modelos de colares em flúo (estou
bem viciada gente!), quando encontrei um DIY (Do it yourself'ou

'faça você mesmo') bem legal de como fazer um colar neon.

Achei que valia uma matéria aqui no jornal, pois além de prático,
é bem mais barato do que podemos encontrar por aí (se é que,
encontramos do jeitinho que queremos). Para fazer é super fácil

(deem uma olhadinha no passo a passo) basta ter um colar de strass

e algum esmalte neon (da sua preferência). Depois é só pintar pedra
por pedra umas duas ou três camadas, deixar secar e prontinho!
Você tem um colar 'baphonico' e super na moda para exibir por aí!

Quem quiser poder fazer um DIY de brinco e pulseira também.

omo fazer u

Le an a b bum,
continua em alta

elOp a

erão 2013
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_�-.....' Rua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá do Sul

473275-33781 www.facebook.com/luadipanoboutique
Segunda a sexta: 9h às 19h, sem fechar para-o almoço

Sábado: 8:30h às 12h

lIlIiIioo-_õIl��.iJ..I.\\\� ",'':' \�/Z�'I;\ \,,\�, '�./'
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3370-3242

Stanuntisch
1\ To sábado, a partir das 10h,

1 \' vai rolar no pátio do Par

que Municipal de Eventos, a

10a Stammtisch de Iaraguâ do

Sul, a maior festa entre amigos
do norte do Estado de Santa
Catarina. O evento deve atrair
mais de 10 mil pessoas. A entra
da para quem possui o convite
é R$ 1 e R$ 5 para quem adqui
rir o ingresso no local. Toda a

renda será revertida para a

Apae de Iaraguá do Sul.

ElDagTece"!
Uma belíssima jovem acima
do peso, aliás, bem conhecida

aqui da urbe sorriso, ligou para
sua amiga Lena, dona de uma

concorrida loja e perguntou:
"Lena, minha linda, é verdade

que roupa preta emagrece?" E a

Lena respondeu na hora: "Não
sei, nunca comi roupa preta".

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o amigo
Curt Kuchembeker, o Chico. Ele é
outro camarada que acompanha
a coluna todos os dias para
ficar antenado nas notícias da
sociedade. Valeu mesmo.

Noivos
O meu amigo e consultor
Daniel Fonseca e sua Mariana
Gasda desfilam de alianças na

mão direita. Casamento à vista.

ISO 9001
Caraguá Auto Elite

A escolho perfeito
Moa Gonçalves

BELAS 'Ana Tomazzoni e Paula Wiele
nos corredores das baãadas da moda

Agendem!
Com a presença dos sertanejos,
Téo & Edu, o grupo de pagode
Atitude, a famosa bandaVintage
Cult e mais os DJs André Heat
e Vini Medeiros, acontece dia
22 de setembro, na piscina do
Beira Rio Clube de Campo, a 12a

Feijoada do Moa. Vai perder?
Parte da renda será revertida
em prol da Ajadef eVida

.

Nova. Ingressos primeiro lote:
feminino R$ 30 e masculino R$
40, à venda na Capital Imóveis.
Mais informações: 3370-2900.

Baixaria
É uma pena, mas tem

candidato que está usando
as redes sociais de modo
criminoso. Não é fácil 'para
a Justiça pegar os autores.

Mas, do outro lado, não
é impossível. Eles criam

.

páginas no Facebook como

se fosse para divulgar algum
projeto; não tem os nomes

dos criadores do negócio. Na

verdade, é apenas um espaço
para ofender a honra de
adversários. Ôh, raça!

Nas, rodas
• Ivo "Camarão"

esbanjou cordialidade,
simpatia e alegria,
sábado, na festa de seu

aniversário.

• Já existem candidatos
a vereador fazendo
carreira solo em

Iaraguá: ou seja,
cortaram a cabeça
majoritária.

"i • Maria Coster, bela
morena que desfila nas

, melhores baladas da
'�;.; 'região. l,

Buxixo
Aquele candidato a vereador

,

perdeu a cor quando jantava
com a esposa, amigos e um

"

adversário político, sábado, em

um restaurante badalado da
cidade, e chegou o "homem".
As gargalhadas foram
substituídas por desculpas
e tapas nas costas, mas não
adiantou nada. Zangado o

"homem" esbravejou: "Você
vai se arrepender pela traição!"
Situação contornada depois de
uma bem gelada na mesa 12.
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Niver da
Janaina
Não ousem esquecê-la:
Ianaina Fonseca (leia-se
JF Cabeleireiros) é a mais

festejada aniversariante de

hoje. Parabéns! O meu desejo
é que sejas plenamente feliz.

moagoncalves@netuno.com.br

Primavera-
,w

verao
Atenção, mulherio antenado

que gosta de coisa boa, bonita.
e de qualidade: a loja Dióz

já começou a receber a nova

coleção. Está aí dica.

Pensando bem
A decepção acontece quando
você descobre que o caráter
da pessoa não combina com o

belo sorriso que ela expressa.

Pense nisso!
A dica é bom senso. Candidato

que pretende ser levado a sério,
em se elegendo, claro, deve se

preocupar com quem o elogia,
não com quem o critica. É
velha, mas é a verdade.

Jean Carlos
&Mafra
Na quarta-feira, vai rolar na

The Living, um sertanejo
dos bons com a presença da
excelente dupla Jean Carlos
& Mafra. O que é melhor o

mulherio entra free até 23
horas. Vai perder?

Se couber
a carapuça
Cá pra nós, né, galera?!
A gente joga a indireta para
uma galinha e um galinheiro
inteiro fica ofendido. Bem

que eu podia dar os nomes

logo de cada um, né?
O que vocês acham?

LONDON PUB O Cantor Gabriel

Borges e Taty Pasquali prestigiando
o show do gTupo Velhas Virgens

Esqueceu de fazer sua encomenda1
Não se preocupe nós temos a solução!

Salgadinhos a pronta entrega.
(47) 3376-0757 I 9132-8732

FOTOS MAURICIO HERMANN/DIVULGAÇÃO
.,..'
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PATUA Ana Carolina Silva
conferindo ,a concorrida casa

noturna, no show do Chimarruts

l�
MADALENA Presença das belas Renata e Alessandra

Niels no happy hour mais movimentado da cidade

3275-0393

Jardins e interiores !

Arrallios I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas !

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Típico da
Malwee. A melhor comida
alemã do sul do mundo.

Existem três tipos de

pessoas. As que fazem as

coisas acontecer, as que
ficam vendo as coisas

acontecer e as que
se perguntam:

O que aconteceu?
Em qual você se encaixa?

Philip Kotler

..

Te contei
• No domingo, quem
recebeu o merecido coro

de parabéns foi o amigo
Sandro Schmidt, o

. ex-craqlJ,e do
,

Flamengo, Tato.

• Quanto custa o voto
nos bairros de Iaraguá
do Sul? As especulações
variam entre umas

duas ou três cestas
básicas. Não houve
flagrante até agora.

• Daqui a pouco,
Iaraguá ganhará o

título de campeão na

compra de helicópteros.
A coisa está boa no por
aqui. Logo paira mais
um nos ares da cidade.

• Leone Silva, que faz,' ,

um bom trabalho pezà'
. ,

cultura de laraguá,
parece estar otimista
com sua campanha de
vereador.

•p arquiteto Rhafael
{

Cavalcante é o grande
aniversariante da

quinta-feira, 30.

• ZecaRausi
movimenta hoje à noite,
o concorrido menu dos
looks, no Complexo
Esportivo Iaraguâ

• A consultora de
moda Wiviane Pickler
Batista, a Espiã da
Moda, vai estar presente
na sábado, na

1011 Stammtisch;
,

• Valorize seus pais.

'.'Blenita Paes foi a ,

grande aniversariante
da cidade ontem, 27, e

vai adorar saber que foi
"

lembrada:
f

• Com essa, fui!
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Daniel Medeiros
" Gra4Uét�0 em Comunicação Social-

'"
I

"

Cinema e Vídeo e formado no curso de' Teoriá,
Linguagem e Crítica Cinematográfica

Ocomediante Sacha Baron Cohen ganhou
fama ao criticar abertamente o american

way oflife efazer piada com a paranoia ameri
cana em relação ao estrangeiro, principalmen
te após o 11/9. Misturando realidade e ficção, "

o seu Borat foi um sucesso estrondoso.,o que
impossibilitou que o formato fosse repetido
(algo visível em Bruno, seu trabalho posterior).
É chegada então a hora de abandonar o estilo
documental e se entregar de vez à ficção. E é
nessa mudança que reside o maior defeito de O
Ditador, novo longa da parceria entre Cohen e o

diretor Larry Charles.
O estilo de humor do cineasta sempre foi

bastante exagerado, beirando até ao mal gosto
em alguns momentos; porém a interação com

as "pessoas comuns" acabava gerando um riso
desconfortável - como na cena em que Borat
corre atrás do seu produtor completamente nu

ou Bruno declarando seu amor a outro homem
em meio a urn evento de'luta livre. Tira-se esse

elemento "realista" da narrativa e o que sobra é
a temática/ crítica social característica da dupla,

Novelas

Crítica de cinema
II,

QmDitador
porém perdida em meio a um roteiro bastante,
irregular que tenta a todo custo - e quase nunca

consegue, - arrancar risadas do espectador.
A trama mostra um ditador de um peque

no país do oriente médio dono de uma.enorme

reserva de petróleo que, após iniciar a constru

ção de armas de destruição em massa, é visto
como uma ameaça pelo restante do mundo.
Quando é convocado a visitar a ONU e assinar
uma declaração de paz, o Almirante-General'
Aladeen é sequestrado e substituído por um
dublê, como parte de um plano ganancioso de
seu assistente Tamir (Kingsley) para transfor
mar o país em uma democracia. Perdido em

Nova York, ele conhece a jovem ativista Zoey
(Farris) e vê nela a oportunidade de impedir os

planos de 'Iaínír e retomar o poder.
.

Estruturado na forma de esqiíetes, o rotei
ro, escrito pelo próprio ator em parceria com

Alec Berg, David Mandel e Ieff Schaffer, sofreu
pelo acúmulo de escritores -e- algo notável pela
falta de ritmo e de conexão entre as cenas. Sen
do assim, o que se vê na tela é um amontoado

AMOR ETERNO AMOR - GLOBO - l8H
Branco consegue deixar o quarto sem ser visto por Rodrigo. Elisa conta para Melissa que Angélica será

transferida para o Rio de Janeiro. Melissa demite Divina e expulsa Junior de sua casa. Zenóbio pede ajuda
a Clara para se vingar de Melissa. Miriam fica intrigada com o que Clara lhe conta sobre Zenóbio. Verbena
perdoa Angélica e as duas velam o sono de Rodrigo. Gil mostra para Laura fotos de sua próxima matéria.
Gracinha tem uma ideia para descobrir onde Josué está. Jáqui aparece na redação e Laura e Gil percebem
seu entrosamento com Henrique. Miriam e Pedro investigam o caso de Zenóbio e descobrem que Melissa e

Virgílio podem estar envolvidos no assassinato. Elisa encontra a carta que Angélica enviou a Rodrigo. Melissa
visita Angélica vestida como Verbena.

CHEIAS DE CHARME - GLOBO - 19H
Cida e Rosário se comovem com a atitude de Kleiton e Elano. Gentil percebe o clima hostil entre as

Empreguetes e encerra a entrevista. Chayene vibra com o desentendimento das rivais. Cida sente ciúme de
Elano com,Stela. Lygia deixa Manuela viajar com Alejandro. Lygia se incomoda com a intromissão de Gilson
na educação de Samuel. Otto pensa em Penha. Lygia fica dividida entre Alejandro e Gilson. Cida, Rosário e

Penha sofrem. Socorro pede para Chayene cumprir sua promessa de deixá-Ia se apresentar com ela. Otto
sente falta de alguns objetos em casa e Ivone fica intrigada. Socorro consegue ser demitida por Rosário.
Máslova tenta vender os pertences de Otto. Branca e Sônia disputam os serviços de Sandro. Tom avisa que
conseguiu uma turnê para Rosário cantar com Fabian. Gilson e Penha se desentendem.

AVENIDA BRASIL - GLOBO - 21H
Tufão fica desconfortável com a presença de Carminha na mansão. Tessália abandona Leleco e Silas

incentiva Darkson a ir atrás dela. Carminha pega algumas de suas joias. Darkson se declara para Tessália,
que não acredita nele. Roni ignora Suelen para dar atenção a Leandro. Nina pede que Begônia adiante
parte do dinheiro da venda da estância. Olenka acomoda Tessália na casa de Monalisa. Durante o trabalho,
Cadinho não atende aos telefonemas de Noêmia. Max segue Nina sem que ela perceba. Carminha penhora
suas joias. Lucinda aconselha Santiago a procurar Carminha. Max ouve Nina dizer a Jorginho que ficou com

o dinheiro do sequestro de Carminha.

GABRIELA - GLOBO - 23H
Nacib proíbe Gabriela de dançar na rua. Nacib pede desculpas para Zarolha, deixando claro que seu

coração é de Gabriela. Arminda promete arrumar uma solução para que Jesuíno não descubra que Irace
ma não é virgem. Maurício aceita ser advogado de Jesuíno. Josué descobre que o namorado de Malvina
é casado. Mundinho repreende Rômulo por ser casado e namorar Malvina. Ramiro manda Alfredo vigiar
Gerusa, e ameaça mandar a neta para um convento, se ela se envolver com Mundinho. Conceição
flagra Gerusa com Mundinho. As meninas do Bataclan ficam curiosas para saber quem é o coronel que
dá dinheiro para Pirangi. Ramiro percebe as intenções de Tonico com Gabriela. Anabela diz a Sandra
que Ramiro vai encontrá-Ia após receber um bom dinheiro. Jesuíno avisa à família de Iracema que quer
apressar o casamento. Conceição afirma a Gerusa que a ajudará em seu namoro com Mundinho e

surpreende a filha ao dizer que a família precisa se libertar de Ramiro. Gabriela janta na casa de Tonico.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

de sequências (passeio de helicóptero, roubo
da barba, cena sexo, cena de masturbação etc.)
que não se relacionam umas com as outras e

não acrescentam nada à história.
Seria injusto dizer, porém, que essas se

quências (ou esquetes) não têm graça nenhu
ma. Afinal, as cenas de Aladeen trabalhando
e o diálogo sobre os menudo boys são hilá
rios; assim como ,o discurso que aponta as

diferenças entre ditadura e democracia, que
é simplesmente brilhante. Mas nem os seus

(poucos) bons momentos conseguem impe
dir que o resultado final seja mais próximo de
Bruno do que
de Borat, o que
é uma pena.

Direção: Larry
Charles. Elenco:

SachaBaron
Cohen, Anna

Farris, Ben

Kingsley

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

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

__... ,

Clique

Essa filhotinha tem 40 dias e está disponível para
adoção. Está desvermifugada. Contato através do

telefone 3373-0795 ou 8414-7926 tratar com

Zenaide ou Charlene (Guaramirim)

Aniversariantes
27/8
Ana Luisa Ezpezim dos
Santos
Asta Georg
Carlaile Radtke
Ednéia Menon
Flávia Drews
Flori G. Henklein
Gilmar Georg
Iraci Stedile
Ivo Ristau

Jackson Grimm
Janete Candido
Jose da Silva
Jubiraí Clovis Fritzke
Kinberlly T. Lopes .

Leandro Gasperi
Lyra Gaulke
Márcia Maas
Marinaldo de Luca
Marlete Pickler
Ovidia Becker

,

J
I
J
,
,

\
,
I

L"'rrlf'!fflrl,nn!!i!m·/fIri1Mf!!i!flli
Ringard Bonow Kraisch
Sara Kruger
Teodoro Ruda
Vania M. Künzel

28/8
Adriane Marli Wienin Wu
dtke
Alicia Rassweiler
Ariane Kamzler
Arno Fagundes

Augusto Henrique Bruch
Daiane Kanigoski
Daniela C. Hess
Daniele A. Pedrotti
David de souza

Evanilda T. P. Vieira
Fabiane Kahn
Gabriel Kuhn
Gisele Tillmann
Guido G. Muller
Heloisa Camily Rasweiler

Hilário Tecilla

Ingomar Volkmann
João V. Chuiko
Johann M. Konele
Leia Gisseler
Leonardo L. Odriazny
Marcio Bittencourt
Marili Strutz
Marina K. Kinas
Michele Vieira·lda 90sa \,

Neimar Jurêk
I \ I

•

' I ,l

Nelzi Toni
Nilton Pedri
Osmar Koepp
Oswaldo Fodi
Samuel M. Barreto
Teodoro Ruda

\

Verônica Hafenan Fulik
Vinicius Bublitz
Walter J. Paupitz
Zeonilda l.udwichaf \

.

J} 1 .l

'GD:
Padre João Carlos

Quem me Tocou

O Padre João Carlos tem

27 anos de sacerdócio, 18
anos de carreira musical
como cantor e compositor.
A Bíblia, é a inspiração
principal de suas canções,
influência da esmerada

formação teológica deste

padre salesiano e de
sua preocupação com a

)

missão evangelizadora da

Igreja e com a educação
,

cristã dos jovens.
Seu novo CD traz 13
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Guaramirim!

e e

InmCOme

Albino Flores

o Município de Guaramirim completa 63 anos

de emancipação político-administrativa nesta terça
-feira. E como já é tradição na cidade, a data será

. comemorada com um desfile cívi o das escolas mu

nicipais e estaduais, a partir das 9 horas, na Rua 28
de Agosto. Além do desfile, entidades civis e o exe

cutivo apresentarão seus trabalhos realizados nos

últimos anos.

Ao completar mais um ano, Guaramirim também
comemora seu crescimento populacional e econô
mico, com um grande número de indústrias instala
das em suas terras, mas sempre apoiando a agricul
tura familiar.

ORIGEM
De origem indígena, Guaramirim significa

li

pe
quena garça vermelha". Essa é a versão adotada ofi
cialmente e consta no brasão do município.

Foi o padre francês Claude d'Abbeville, em sua

chegada ao Brasil em 1612, que ficou encantado
com as plumas vermelhas ostentadas nos cocares

dos índios Tupinambás. As aves guaras, de pluma
gem vermelha, eram abundantes na região do Salto,
próximo a Araquari. Isso inspirou o nome do muni

cípio.
Intimamente ligado a Joinville. a história de Gua

ramirim não pode ser totalmente compreendida,
sem conhecer a história da região. Por décadas o

Ernesto Guenther

-
tas.

28 de agosto de 2012 •

Divulgação

município foi distrito joinvillense - alvo principal da

colonização iniciada em 1851 - seguido por Jaraguá
do Sul, Blumenau e São Bento do Sul (cidades com

maior expressão econômica, frutos da colonização
alemã no norte catarinense).

EMANCIPAÇÃO
A chegada da ferrovia que fazia a ligação São

Francisco do Sul/Porto União, provocou o deslo
camento dos colonizadores para as imediações das

estações ferroviárias. E é justamente essa edificação,
a construção mais antiga da cidade, com sua arqui
tetura original desde 1910.

Nessa época a localidade emergente recebeu
o nome de Itapocuzinho e em 1919 passou a ser

INGltS HIJElHE

...�It$.-.IIr
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Fotos: Divulgação

chamada de Bananal. Em 1821 elevada ao posto de
distrito, em 1938 a região se torna uma vila. Mas
foi através de um decreto presidencial que o nome

Bananal foi substituído por Guará-Mirim, em 1944.
A cidade crescia em população e desenvolvimen

to econômico. Em 28 de Agosto de 1949, o distri
to foi emancipado de Joinville e foi criado, assim, o

município de Guaramirim (Lei - n.o 247 de 30 de
dezembro de 1948).

ECONOMIA
A base da economia de Guaramirim e seu cresci

mento populacional foram moldados por três fatos
históricos, a partir de 1910. Nesta década, a criação
da estação ferroviária solidificou o comércio local.
Na década de 1930, as indústrias de cana de açú-

car, cachaça e cerâmica contribuíram para o início
do ciclo da industrialização. Na década de 1970, in
dústrias moveleiras, a metalurgia, além das fábricas
de conservas e massas alimentícias asseguraram o

caminho do desenvolvimento, com a criação de no

vas fontes de geração de riquezas para o município.
A busca por iniciativas que garantam benefícios

para instalação de novos empreendimentos na cida
de é o que Guaramirim busca para seguir sua trilha e

quem sabe um salto econômico para fazer o municí
pio adentrar um novo patamar.

COMPOSiÇÃO ÉTNICA
Guaramirim é o resultado da miscigenação das

três etnias básicas que compõem o povo brasileiro.
índios, negros e europeus. Imigrantes poloneses,
ucranianos, italianos e alemães, posteriormente en

grossaram o caldo cultural e singular da região e é o

que caracteriza a população da cidade, assim como

seus valores e modo de vida.

Cor/Raça
Branca
Preta
Parda
Amarela ou indígena
Fonte: Censo 2011

Percentagem
84,40%
1,50%
13,59%
0,51%

Cfa".ff�.
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TURISMO
Pouco explorado em Guaramirim, o turismo na

região está inserido na rota de malha e turismo da
micro região do Vale do itapocu. O turismo rural,
que atualmente está em franca ascensão, é uma ati
vidade que merece atenção para ser alavancado. O
Conselho Municipal de Turismo foi criado para esse

papel, e visa incrementar mais essa importante fonte
de renda para o município.

Hoje Guaramirim oferece hotelaria, pesque-pa
gues, parques aquáticos, restaurantes, artesanato,
produtos caseiros e natureza abundante para deleite
de quem queira conhecer e desfrutar da cidade.

Piero Ragazzi

M ,
•

articipar e

e sucess ,
•

• 28 de agosto de 2012
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o empresário Edgard Maluta, aos 68 anos, tem
o privilégio e a honra de administrar o comércio mais

antigo, em funcionamento de Guaramirim. A Malu
ta Calçados possui 76 anos de existência. Ela é, por
tanto, mais antiga que a própria emancipação da ci

dade, que completa 62 anos hoje, dia 28 de agosto.
Foi o pai de Edgard, João Maluta Jr., quem

começou essa história, em 1936, executando pe
quenos trabalhos na casa da mãe, onde realizava
consertos, pegava sapatos em consignação para
revender, criando uma tradição de comércio de

calçados na família, que está na terceira geração.
110 meu pai tocou a empresa por aproxima

damente 30 anos. Depois que ele morreu, jovem
ainda, minha mãe assumiu a loja com a ajuda da
minha irmã, Eliane, e minha esposa, Olinda", con

ta Edgard.
II

Como elas não estavam dando conta,
sozinhas, dos trabalhos, principalmente na ques
tão financeira, eu larguei a confecção que tinha
com meu cunhado e vim gerenciar a loja", com

pleta. E foi durante a década de 1980, o período
mais aquecido para a história da Maluta, segundo
Edgard.

II Nós éramos referência no departamento
de calçados na região. As pessoas vinham de Iara

guá do Sul comprar aqui. Um sábado eu chegava
na empresa e constatei 93 pessoas na porta, es

perando a loja abrir", relembra o empresário.
Durante as quase oito décadas de atividade, a

Maluta Calçados atravessou alguns percalços pelo
caminho, mas nunca deixou de se preocupar em

oferecer o melhor atendimento aos seus clientes.
Seis anos depois de começar as atividades em um

'. quartinho em casa, João Maluta passou a fabricar
calçados, especializando-se em chuteiras. Atividade
levada a sério e com rigor até sua morte, na década
de 1960, quando a Maluta passou apenas a vender
os calçados de outros fabricantes.

Hoje a família Maluta possui quatro lojas, duas
em Jaraguá do Sul e duas em Guaramirim, onde
a história começou. Para se adequar aos novos

tempos, as gerações se misturam, pois os filhos de

Edgard, Claudio, Marcio e Andréa, também parti
cipam ativamente das atividades das empresas, e

fi

I""

trocam ideias, experiência, avaliam possibilidades,
arriscam uma novidade. li

Costumo ser o lado mais
racional da empresa, mas isso não impede de um

filho trazer uma inovação e nós experimentarmos
nas lojas", conta Edgard.

Em relação a modernidade e adequação aos

novos tempos, Edgard revela que hoje a empresa
já experimenta a visualização de seus produtos na

Web e estudam a possibilidade da venda virtual.
II

Hoje temos que ter mais cautela, a economia os

cila de tempos em tempos, mas temos a experiên
cia de todos esses anos para contornarmos uma

situação adversa". II É melhor termos duas ou três

lojas, mas bem administradas, do que 1 O ou 15
dando prejuízo", completa o patriarca da família.

A Maluta hoje possui um quadro de aproximada
mente 50 funcionários e trabalha com mais de 200
marcas de calçados e artigos relacionados. II

Uma
coisa que prezo e não abro mão é o atendimento.
Invisto nisso, trabalho com meus funcionários essa

questão de atender sempre bem. Isso é uma questão
de princípios para mim", assegura Edgard.

Qualidade no atendimento é

prioridade para E.dgar Maluta

•
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Mais de 80 MIL Alunos
60 CURSOS de Graduação

76 CURSOS de Pós..graduação
5 UNIDADES Presenciais

48 POLOS d. Educação a Distancia

Desde o ano de 2001, com o surgimento
da Faculdade Metropolitana de Guaramirim

(Fameg), o município atravessou diversas mu

danças no cenário da educação. No início, 330

pessoas ingressaram na instituição e hoje conta
com mais de 1500 alunos.

Com os serviços do Núcleo de Práticas Ju
rídicas (NPJ), que presta assistência gratuita
e orientação a inúmeros cidadãos carentes, a

instituição faz sua parte para contribuir para o

desenvolvimento de Guaramirim. O professor
Dixon Torres destaca a importância desse servi

ço realizado pelo NPJ. "Todos saem ganhando.
Ganha a instituição, os acadêmicos e a socie
dade".

Pelo fato da instituição de ensino estar loca
lizada entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, faci
lita para que muitas pessoas venham de outras
localidades para morar na cidade ou mesmo

em suas proximidades. Isso aquece a economia
da região

O assessor de comunicação e marketing
institucional da instituição, André Bononi Mar

ques, ressalta que o crescimento em conjunto
entre a cidade e a FamegjUniasselvi, acarreta
inúmeras melhorias para ambas, com a forma
tura das primeiras turmas, em 2007, até as úl
timas, que se formam neste ano, Guaramirim

ganhou com novos profissionais que contribuí
ram para o seu desenvolvimento.

"São por esses motivos que a Faculdade
Metropolitana de Guaramirim desenvolve sem

pre mais ações para deixar claro que o objetivo
da instituição é tornar o ensino superior em re

alidade para todos que o desejam. E nós, que
formamos a equipe FamegjUniasselvi, ficamos
imensamente felizes de poder fazer parte dessa
trajetória", diz André.

Guaramirim, 63 anos.
Uma terra em harmonia com o progresso.
UMA HOMENAGEM DO GRUPO UNIASSELVI, o MAIOR
GRUPO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTA CATARINA.

GRUPQ

'RIASSILVI
fAMEG

• 28 de agosto de 2012 IltSlt,i;4;J�\I� I fi
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Desde outubro de 1980 a Anta

res Estruturas Pré-Fabricadas Ltda.

participa do desenvolvimento da

construção civil industrializada de
Guaramirim. No Brasil, a empresa é

uma das pioneiras nesta atividade.
Destacada pela produção de

pavilhões para a indústria e servi

ços, entre outros, na área comercial

a Antares também possui participa
ção com modernas obras pré-fabri
cadas e atende este segmento com

o objetivo de contribuir para que o

investidor tenha mais rápido o re

torno de seu investimento.

O presidente da empresa, Vil

mar Emmendoerfer, diz que o sis

tema de pré-fabricados da Antares

facilita o cronograma das obras,
pois é rápido e permite 100% o

.

cumprimento do prazo de entrega
previamente contratado. "Também

participamos na área residencial

com obras de prédios que viabili
zam a redução de custos e melhora

a garantia dos processos. Isso per
mite solidez e excelente arquitetura
das obras realizadas".

Durante esses 32 anos de atu

ação no mercado, a Antares pos-

sui tecnologia e know-how em

obras realizadas com pé direito de
29 metros - o que corresponde a

dez andares. Já no ano de 2010, a

Antares teve reconhecimento na

cional com a eleição e classificação
de algumas de suas obras feitas, na

coletânea de obras pré-moldadas
por escolha de comissão técnica

gerando divulgação da marca em

todo país.
"Ao completarmos mais um ano

de atuação no mercado da cons

trução civil industrializada, temos

cada vez mais a certeza de que
nosso departamento de pós-venda
necessita cada vez agir mais do que
o próprio departamento de vendas,
pois dentro dos nossos valores está

a satisfação total do cliente. Isso é

o que nos dá a condição de estar

mos há 32 anos no mercado com

parque fabril próprio e nos preocu

pando com os colaboradores que
fazem a Antares", afirma Vilmar.

"Nossa equipe hoje conta com

8 profissionais da engenharia para
atender os 'propósitos de cada pro

jeto que conosco é contratado, pois
entendemos que a necessidade e o

sonho de nossos cliente são sim,
exatamente o nosso compromisso.
Agradecemos a todos que de uma

forma ou de outra tem nos dado a

condição de atuarmos no mercado

ao longo destes já realizados 32

anos e que possamos continuar a

bem servir"

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

A Pré Fabricação da construção
civil de forma industrializada é ami

ga do meio ambiente, pois não usa

caixarias, não causa desperdícios,
não traz resíduo no canteiro de
obras e nem na indústria. Além dis

so, gera ainda a profissionalização
da mão de obra e permite o traba

lho em contribuição com o desen

volvimento das regiões em que a

Antares atua. "Temos a consciên

cia de procurar entender o foco do

cliente, buscando o melhor custo/
benefício e a consciência que de
vemos a cada dia e a cada ação es

tar aperfeiçoando nossos processos

para permetirmos a continuidade

dos nossos propósitos de profis
sionalização dos nossos serviços",
afirma Vilmar.

em muito nos orgulha
fazer parte desta história!

c1>arabéns Guaramirim pelos
63 anos de conquistas.P R. E - ,F A B R I C A O O s

Rua Angelo Zanfuca nO 100· Caixa da Água - Guaramirim�SC

(47) 3373-80.01 f www. .arnares.ind.br

28 de agosto de 201 2 •

,A isadiçãa, a ho�ça e, a ga�za
de um povo m�cam o

desenvotvlmento do municiplo,
e Çiuazantizim é exempéo j;.ee

destas quatidades.

Pa�abélÍs, petos 63 anos.
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Ao romper uma tradição de família,
que se dedicava exclusivamente ao tra

balho na roça, o empresário Blásio Man

nes, hoje aposentado, criou uma das
mais conceituadas marcas de móveis
estofados do Brasil.

Natural de Massaranduba, Mannes

chegou a Guaramirim com a Família aos

sete anos de idade, pois 'a mãe desejava
proporcionar educação para os filhos e, na

época, na cidade em que viviam era difícil.
Com a mudança, no começo a adap

tação não foi das mais fáceis. Mannes

só falava alemão e o idioma era proibido
no Brasil por conseqüência da Segunda
Guerra. Ele lembra que sofria muita per
seguição por conta disso.

.

Terceiro de seis irmãos, Mannes tra

balhou na roça até os 18 anos de idade,
período em que começou atuar no ramo

que marcaria toda a sua trajetória pro
fissional. Foi em uma pequena empresa
de selaria e estofamentos, que aprendeu
o ofício que o tornaria um empresário

•

S

de sucesso nos anos seguintes. Aos 20
anos montou seu próprio negócio e re

alizava serviços diversos, como a selaria,
arreio e peças em couro para montaria,
alguns colchões e estofados para carros.

A Estofados Mannes, criada em 1963
teve como endereço de sua fábrica, a vi
zinha Jaraguá do Sul, e ali permaneceu
até 1980, quando a empresa retornou

à Guaramirim. "Retornei para Guara

mirim, pois foi nessa cidade que passei
minha infância, me eduquei e comecei

minha profissão. Além da localização
privilegiada do município, eu tinha raí
zes ali", revela Mannes.

O empresário comenta ainda que sua

família, tendo como os pais Antônio e

Apolonia Mannes, eram representantes
ativos do município, preocupados com o

desenvolvimento da cidade. "Meus pais
se preocupavam com a comunidade,
ajudavam na igreja, tinham uma vida
ativa em Guaramirim", ilustra.

Enquanto na ativa, Blasio Mannes foi

c· a e, uma grande a
•

9·e

considerado uma das principais lideran

ças empresariais de Guaramirim. Entre
1994 e 1996, foi presidente da Associa

ção Comercial. Para ele o município está
numa região privilegiada, entre três pó
los econômicos (Jaraguá do Sul, Joinville
e Blumenau) e por isso acredita que a ci
dade tem tudo para crescer ainda mais.

A Estofados Mannes, empresa fun
dada por ele e agora dirigida pelo filho

Roberto, é líder no mercado catarinen

se, além de vender para todo o Brasil e

exportar para 14 países.
Aposentado desde 2007, quando pas

sou a sucessão da empresa para seu primo
gênito, Roberto, Mannes se dedica hoje
aos pequenos prazeres como viajar, jogar
bocha com os amigos, uma canastrinha de
vez em quando. "Passei para meus filhos
a tarefa de comandar o empreendimento,
com a certeza de que eles vão continuar

prosperando", acredita. Além de Roberto,
Farlei, seu filho mais novo também traba
lha na empresa, além de três netos.

A Monnes tem orgulho de estar presente em Guaramirim e no uido dos seus cidadãos há muito tempo.
Ao longo dos 63 anos de história, cidade e empresa caminharam juntos, crescendo e se desenuoLuendo

apoiados no confionço e segurança que uma deu o outro. Agora, nesse momento de Festa, motiuo é o que
nõo falto poro essas parceiros comemorar-em e pensarem nos muitos coisas boas que ainda uirõo por aí.

,

PARABENS, GUARAMIRIM.

'O
'tl
:::>

E

FAZENDO PARrE DA SUA '\/lIDA.

• 28 de agosto de 2012

'9õ�1,96'3
Colchões Estofados Travesseiros Espumas

Rod. BR 280, I<m 58 I Cx. Postal 55
89270000 Guaramírím SC Brasil
www.mannes.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreiodopovo.com.br TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2012 1151 VARIEDADES

Tirinhas

ALGUÉM SABE' GUE
voCÊ tA" FAZEN,DQ
isSo '[x)LORES?

\

Cinema
PROGRAMAÇÃO DE 24 A 30/8
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
.ARCOIRIS 1
• o Vingador do Futuro - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 h20
.ARCOIRIS2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20h40
• E aí, Comeu? - Nacional-16h40, 18h40
.ARCOIRIS3
• O que Ésperar Quando Voce Está Esperando -17h, 19h10,

21h20
• Valente - Dub. - 15h

PARK EUROPEU BLUMENAU
.ARCOPLEX1
• Outback: Uma Galera Animal- 3D - Dub. - 13h40, 15h30,
, 17h15
• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 :30
.ARCOPLEX2
• O Dtador - Leg. -14h20, 16h40, 19h, 21h20
.ARCOPLEX3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 14h, 16h20, 18h40, 21 h

.ARCOPLEX4
• Batman Ressurge - Dub. - 1 h20h, 17h30
• Batman Ressurge - Leg. - 20:40
.ARCOPLEX5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h40
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h,

21h10

BLUMENAU NORTE SHOPPING
.CINÉPOUS 1
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h20, 16hOO, 18h40
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h30
• CINÉPOLlS 2

_

• Batman Ressurge - Dub. -12h10A, 15h30, 18h55, 22h10
.CINÉPOUS3
• Outback - Uma Galera Animal- Leg. - 13h, 15h, 17h, 19h
• 360 -16 anos - Leg. - 21hOO
• CINÉPOUS4
• O Ditador - Dub. -14h30, 17h10, 19h30, 21h50
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu?- Nacional -13h30, 16h25, 19h20, 22h
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho -14h20, 17h50, 20hOO
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 - Dub. -12hA, 14h, 16h10, 18h30
• Batman Ressurge - Dub. - 20h50
* A - Somente sábado (25) e domingo (26)

SHOPPING NEUMARKT
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -15h10
• Batman Ressurge - Leg. -18h20, 21h30
.GNC2
• O Vingador do Futuro - Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 16h30, 21 h50
.GNC3
• Batman Ressurge - Dub. - 20h30
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. - 18h 1 °
• Outback - Uma Galera Animal- Dub. -14h15, 16h20
.GNC4
• O Ditador - Leg. -14h30, 16h45, 19h10, 21h10
.GNC5
• À Beira do Caminho - Dub. - 19h30

• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13h30, 15h30 17h30
• Na Estrada - Dub. - 21 h40
.SALA VIP
• 360 - Leg. -13h45, 16h10, 19h20, 22h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Batman Ressurge - Dub. -14h30
• Batman Ressurge - Leg. - 17h45, 21 h
.GNC2
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 17h, 19h25, 21 h50
• Valente- Dub. - 1·5h
.GNC3
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• O Vingador do Futuro- Dub. - 14h,19h
• O Vingador do Futuro- Leg. - 16h30, 21 h30
.GNC2
• Batman Ressurge - Dub. -14h15, 17h45, 21h
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. - 17h30
• A Era do Gelo 4- Dub. - 13h30, 15h30
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19h30, 21 h50
.GNC4
• Batman Ressurge - Leg. -14h45, 21h20
• O Que Esperar Quando Você Está Esperando - Leg. -18h 1 °
.GNC5
• O Ditador - Leg. -14h30, 16h45, 19h10, 21h10
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h
• Fanaa - Leg. - 18h50, 21 h40
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Dub. -17h
• Valente (3D) - Dub. - 15h

Em "Fanaa" Zooni Ali Beg (KajolJ é uma

jovem cega de nascença, que se apaixona
pelo guia turístico Rehan Qadri
(Aamir Khan). Apesar dele ser bastante
mulherengo, o que faz com que suas

amigas a alertem do perigo que corre,
-

Zooni resolve encarar o relacionamento.
Entretanto, o que ela não esperava era

que Rehan tivesse um lado desconhecido,
ligado ao terrorismo, que coloca em risco
sua vida e também de sua familia. I I

Atração faz piada
com fantasmas

o quadro "Phantasmagoría' do "Fantás
tico" se transformou em "Phantasmofolia', .

no sábado, no "Saturday Night tive", da Re
deTV!. A atração de Rafinha Bastos fez piada
com assombrações de pessoas que estavam

em uma micareta. No quadro da Globo,
convidados passam um tempo em locais
considerados assombrados. Na sátira, os

convidados encontraram os fantasmas de

periguete e do bêbado girando abadá.

Leonardo diz que Pedro
volta em dezembro
o cantor Leonardo declarou que o filho

Pedro vai voltar aos palcos em breve: "Ele
está se recuperando muito bem em Goiâ

nia, em uma das clínicas mais avançadas
da América Latina. Já anda sozinho, se ali
menta melhor. Creio que em dezembro ele

já está de volta aos palcos". Faz urn mês e

quinze dias que o cantor Pedro Leonardo
recebeu alta depois de 81 dias internado

após urn grave acidente de carro.

Milena -ti -tória- decn caVl

Max no "Super Chef"
A final do "Super Chef", quadro do pro

grama "Mais Você", com Ana Maria Braga,
deu o que falar. Com 72% dos votos, Max
Fercondini venceu Milena Toscano. Mas
a vice-campeã não parece ter gostado do
resultado e escreveu no Twitter: "Experiên
cia' aprendizado e a certeza de que a gran
de vencedora do programa fui eu! E ainda
deu urna alfinetadinha indireta no vence

dor Max: "Lobos em peles de cordeiro!"

Horóscopo
CVl ÁRIES

�

I
�

Bom dia para montar equipes de trabalho baseando-se
nas afinidades. Se tem um problema, tente enxergá-lo
de outros ângulos ou peça ajuda de alguém de sua

confiança para resolvê-lo. No romance, não faltarão
carinho e envolvimento. Cor: vinho.

� TOURO

U Aproxime-se dos chefes, divulgue seu trabalho e mostre
o seu valor, se quiser obter uma melhor posição. Bom
momento também para começar em novo emprego. Nos
assuntos afetivos, faça uma surpresa à pessoa amada e

crie um momento especial. Cor: branco.

l[ GÊMEOS .'

No setor profissional, demonstre a sua competência
e mostre o que é capaz de realizar. Não desanime ao

se deparar com algo novo a aprender: pense em seus

sonhos e vá à luta. No amor, um astral sério demais pode
esfriar o romance. Cor: creme.

cr;:: CÂNCER
� No setor profissional, busque por aliados e parceiros,

mas sem perder de vista sua autonomia No romance,
demonstre que confia na pessoa amada e compartilhe
suas preocupações. Essa'atitude vai trazer maturidade

para o relacionamento. Cor: laranja.

..[) LEÃo
UL Seus familiares podem exigir mais atenção e cuidados

que de costume. Dê o apoio que eles precisam, mas sem

se esquecer de suas responsabilidades profissionais. No

campo afetivo, converse mais com o par e compartilhe
suas ideias. Cor: branco.

YYh VIRGEM
I l..f Leve em consideração a opinião de outras pessoas

antes de uma tomada de decisão. Em casa, acabar com

as confusões só depende de você, traga harmonia ao

contato entre parentes. No amor, não provoque ciúme
nem exagere nas desconfianças. Cor: cinza.

I

Nicole foi eliminada
de '� Fazenda"

Um dos participantes mais marcan

tes da quinta edição do reality deu adeus
à chance de conquistar o prêmio de R$ 2
milhões. No domingo, Nicole Bahls foi eli
minada da Fazenda com 69% dos votos. A
modelo viu sua principal antagonista den
tro do jogo, Viviane Araújo, se classificar à

final, mas aceitou a eliminação e até a abra

çou. Na final de quarta-feira, Felipe, Leó e

Viviane disputam a preferência do público.

.n. UBRA
- No trabalho, mantenha seu foco em suas atividades

rotineiras ou poderá cometer enganos. Ouça
atentamente o conselho de pessoas mais experientes
e coloque-os em prática. Em casa e com o seu amor, o

astral é de muita paz e harmonia. Cor: amarelo.

m ESCORPIÃO

IIL. No âmbito profissional, demonstre sua

responsabilidade e cumpra prazos. A famOia terá

destaque em sua vida: participe ativamente de suas

atividades. A paquera conta com boas vibrações. No

romance, o clima é de muita sensualidade. Cor: creme.

.. " SAGITÁRIO
)<.

-

No trabalho, é melhor colocar suas tarefas em dia
ou poderá se ver em apuros depois. Em casa, que
tal dividir obrigações? Se não começar a delegar, vai
se sobrecarregar. A dois, atitudes maduras trazem
estabilidade para o romance. Cor: vermelho.

V\_ CAPRiCÓRNIO

'.]J Bom dia para trabalhos de pesquisa ou que exijam
concentração aos detalhes. Atividades em grupo estão
favorecidas. Ouça o conselho de pessoas experientes.
Em casa, a família vai exigir sua presença. Reserve um

tempo para seu amor. Cor: vermelho.

""""'" AQUÁRIO
""""'" Hoje, você precisará se empenhar mais em todas as

atividades relacionadas ao trabalho. Demonstre que
tem competência, isso só vai trazer benefícios para sua

carreira. No campo afetivo, é hora de declarar os seus

sentimentos pelo par. Cor: cinza.

PEIXES
É dia de agir discretamente no serviço. Mantenha suas

atenções voltadas às suas atividades de rotina e ajude
os colegas. No amor, demonstre sua responsabilidade
ouvindo as necessidades da pessoa amada e dando o

apoio que ela tanto precisa. Cor: lilás.
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aCI e crescera
Desde 2006 os empresanos Fernando Nilson

da Silva e José Altair Weber apostam suas fichas e

esforços para contribuírem com o crescimento or

ganizado e o progresso de Guaramirim. Para tanto,
.

as empresas WS Imóveis e Santer Empreendimentos
são administradas pelos dois empreendedores de
forma a oferecer sempre o melhor para seus clientes.

Pioneiros no ramo de loteamento no município,
os sócios, prezando qualidade, se transformaram
em referência na região. Prova disso são os mais de
600 lotes já executados em Guaramirim e Schroe
der e outros contratados em Jaraguá do Sul. "Antes
de começarmos atuar nesse ramo, não tinha lote
amento com toda a estrutura adequada e total
mente legalizado como os que pasc�amos a oferecer
aqui na cidade. Além disso, buscamos valorizar o

loteamento com um padrão diferenciado", explica
Fernando.

"

Para medir a qualidade dos empreendimentos
da empresa, Fernando diz que sempre investem em

cursos, pesquisas, reciclagem dos funcionários. O

grupo possui o certificado do Programa Brasileiro
da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP
-H*). Única empresa do ramo, em Guaramirim, a

ter esse certificado.
Altair considera o crescimento do município nos

últimos 15 anos fator importante para as transfor
mações que ocorrem na cidade e a urgência por um

desenvolvimento sustentávelserve como uma luva
para os objetivos e missão das duas empresas do
grupo. "Guararnirim cresce rápido e' a infraestru-

ue

Guaramirim, 63 anos.

Terra de um P()J�)O que busca

crescimento trabalho e sucesso.

._,t'lorieulturA �Deli e

-

Rua 28 Agostl.f! 459 w Nová Esperança J Guar3Mirim t 47 .3313�1949 I 47' 3373·,4728

tura deve ser levada a sério, por isso mesmo, inde
pendente do governo, buscamos sempre participar
ativamente do crescimento da cidade. Procuramos
manter uma boa parceria com a prefeitura, discu
tindo ações, projetos, incrementos que auxiliem no

progresso da cidade!" , justifica.
-

PADRAO DE QUALIDADE
Preocupados sempre em manter o padrão ele

vado, os sócios Fernando e Altair gerem as empre
sas

,J

puxando" pra cima a qualidade dos empre
endimentos que executam. Além dos loteamentos
completos e legalizados, o grupo também é res

ponsável pela produção de condomínios de prédios
e casas dentro do projeto Minha Casa Minha Vida,
galpões e prédios comerciais. A qualidade é fator
preponderante dentro da organização. liA satisfa
ção do nosso cliente é fundamental para o nosso

sucesso e por isso buscamos oferecer aos guara
mienses qualidade, conforto e preço", ressalta Al
tair. "Sornes uma empresa da região, temos a pre
ocupação com o pós-venda. Estamos localizados
aqui em Guararnirim. as pessoas sabem onde nos

encontrar", completa.
Contabilizando as duas empresas dos sócios, a

WS Imóveis e Santer Empreendimentos, o grupo
conta com um quadro de 60 funcionários treinados
periodicamente e que trabalham dentro das exi

gências técnicas adequadas e normas ambientais.
Isso, aliado a vontade de crescer e prosperar com

Guararnirirn, é o caminho do sucesso do grupo.

*0 PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade do Habitat, é um instrumento do Governo
Federal para cumprimento dos compromissos fumados
pelo Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul
(Conferência do Habitat TIl 1996). A sua meta é organizar
o setor da construção civil em tomo de duas questões
principais: a melhoria da qualidade do habitat e a

modernização produtiva

SANTEA
Empretlldimentos lmobl ári

3370-5000
www.santerempreendimentos.com.br

28 de agosto de 2012 •

• •
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EDUARDO MONTECINO

Jornalismo Unimed '�,jv�;

," t<� �

Jaraguaenses
concorrem

" .

a prenno
Documentário sobre alimentação participa
na categoria amadora "Novo Repórter"

JARAGUÁ DO SUL

Misael Tibes de Freitas

Oprêmio de Jornalismo Uni
med SC seleciona desde

2002 projetos jornalísticos, pro
fissionais, acadêmicos e amado
res, que abordam o tema "Saú
de". Este ano, a categoria "Novo

Repórter" tem entre os concor

rentes uma aluna do 8° ano da
escola E.M.E.F Max Schubert.
Sheila Correia, 14 anos, concor

re com o vídeo "Alimentação na

Max Schubert", onde explora o

valor nutritivo das refeições ser-

vidas no colégio.
.

Segundo a diretora da es

cola, Iulia Americo, o tema ali

mentação foi escolhido pela in
timidade que a escola tem com

o assunto, já que uma iniciativa

paralela realizada com os alu
nos do 4° ano também aborda
a questão. Apesar de Sheila le
var o nome pelo projeto, a alu
na não foi a única responsável
pelas gravações, entrevistas
e edições do documentário.
"Meu nome está lá, mas este foi
um trabalho de equipe", conta.

((A gravação do vídeo não valia
nota em nenhuma disciplina,
os alunos participaram por-'
que sentiam necessidade de
mostrar ao público como nos

alimentamos aqui na escola",
. explica a diretoralulia.

Para os alunos, a oportuni
dade de trabalhar em um proje-

Só de ser

selecionado já fico

feliz, mas se nós

ganharmos será um

reconhecimento a

mais do nosso

trabalho duro.

Lucas Maria,
13 anos

to como esse foi uma experiên
cia de aprendizado e diversão.
A estudante, Eduarda Bene

venutti, 14 anos, narradora do

documentário, conta que par
tícipar das gravações foi mui
to interessante. IINão esperava
me divertir tanto falando sobre
um assunto que pode parecer
chato", afirma. Lucas Maria, 13,
revela que passou a consumir
alimentos mais saudáveis tam

bém em casa. IINão costumava

comer verduras, mas depois de

gravar o documentário passei a

gostar mais delas."
A premiação dará ao aluno

responsável pelo trabalho ven

cedor um notebook, e a escola
em que b estudante está ma

triculado, R$ 1 mil em doações
de equipamentos. A diretora
do colégio afirma que, caso a

escola ganhe, a divisão dos prê
mios ainda não foi discutida.
Os alunos também não estão

pensando no prêmio. IISÓ de ser

selecionado já fico feliz, mas se

nós ganharmos será mais um

reconhecimento do nosso tra

balho duro", afirma Lucas.
Na categoria concorrem

também outras duas escolas ca

tarinenses. Uma de Água Doce,
e outra de Blumenau. Os alunos
e a escola estão se mobilizando
nas redes sociais para conse

guir mais votos para o vídeo,
que já está em primeiro lugar
na votação. O vídeo pode ser

visualizado e votado na página
do concurso na Internet (www.
premiodejornalismo.com. br),
na seção "Novo Repórter".

PARCERIA Sheila Correia (atrás, ao centro) tem o projeto inscrito em

seu nome, mas o trabalho tem a colaboração de outros colegas de turma
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Os Cllhos

Fabiane, Eliane
e Evandro,

jW1tamente
com genros,

nora e netas,
parabenizam o

casal Edvino e

Cristian:a Rux

pelos 35 anos

de casamento

comemorados

segunda-feira

Talita Suan

Ruysam envia foto
com seu amado
Danilo Demarchi
e o recado

"Obrigada por me

fazer feliz e estar
ao meu lado nesses

2 anos". Felicidades
ao casal!

Gabriel Venturi

completa 12 anos neste
dia 29. O pai Altair

Venturi, a esposa Cirlene
S. Venturi e sua irmã

Daniela Dte desejam um

feliz aniversário com

muita paz, amor e saúde

johanna
Michele

KoneU,
C:aIha de
Osnildo

KoneU
e Maria

KoneU,
comemora

aniversário

hoje e

recebe o

carinho e

os parabéns
de todos
os seus

familiares

Parabéns
à querida
MárciaA.
Fari, que
festejou s.eu.

. ".

aJllversano

no dia 24.

Quem deseja
muitas
felicidades
, .

e sua anuga
Carmen

:'fOIllílJOtçio Cempr,e. e Ganhe IiI,Flesla U"radri' válida até 3110812012. Na �l1Jm li) s:eu FOild FI'SIt8 Roca/1itIIJ já vem com upgrade. Compre um doIS cs:tálog. part�clpaMes, da promopo '8 receba �m cat:áloll1Jl supeÀI11(, conforme
,re,ramente deflnidJliJ, Parf

.

am desta GEum,anha os Icat�togO$ fAEaI' fBi3. FDC', SA,U e S'OD3. Regulamento 'comple,to e in�orlll!Vações sobre ,çada um dos catá.logos podllflU ser consultados att;,�fII'és do site
www:fo",Gom.b, • nos Ois 'dorle:s f'or' ou através �o CAF � 0800 'lU3 3673, Es� �foll1oçio não ti rilida, para ieic�Gs .adquiridos lI!a �nodalVdadQ de. Venda Di,OOt por pessoa jW'htiça;, Preços \lilidDS até 31fQi8/2fJ12
õu enquanto durarem os est:oque,s .. fO,Or unidades. Fo�d fiesta loCam Hatlch 1.6t. 2013 jeat. fEE31 a pranír dJ8. RS 31.990 â vista. Ford fiMta; RoC�m Sedán 1.61 ZOU (C&t S/EI3) a ,artir de R$ 33.990 li vis11. Não abra/Rge
leram, acessórios, documentação e serviç'os cie despslli:hante, mawu1enç ti qil4alqlle.r outro se,MÇOí pr'estador pelo Distribuidor, :Sujeito â aprovação de. crédito. e "a;llJr de composição do cn poderá sofrer afteralção,
quandO' da dalta efed�a da conl,a1açãlol, conside,rando;o valor d:O bem ad

.

0, ai despesas contr"a'fadas pielo tfi:ente� custos, de Regis�ros de Cartóri�s variá:lleis de acordo com a Uf (,oão imretuSiO no valor das parcelas
e riO dfçulo da CEI} a data, da comratação, CíliJ1f1Itra!l:os d'o' ffnanciiillmento 'I Ane�dameltto F:liJrd tre!J1iit são operaciona4i'Zaj,Q$ pr6tO Banco e,adesco fj,�,anç;a:mentols S.A. Vafores: váilos para e'ol'es iM/idas. fl'ete incluso"
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" " ""' " .,�._ ' __._ "_"., .. " " " .. " " ",,, .. " .. ," ,.,, "' .. ,, .. ', _,,.,_.,.. ', .. ,,,,,,,,.,,.,._,, ,,,,,,,,._,,.,,,,,,,,,,._._._.,,,,,,,,,,,,,,,,, '.' ,,,.,_',, _ ,,,, .. _ .. _ ,,.,,"., , ,.,,.,,_ , ..",,._,.J

CAATAo, FORO, ''f,I\ÚC�RO, SOllCITf.JA o S/f!JiJ.
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Aviários vazios
e pagamentos

atrasados
Famílias de produtores de frangos de
Massaranduba acusam empresa de
Indaial de não quitar a produção fornecida

MASSARANDUBA

Heloísa [ahn

1\ viários abandonados e fa
l"\.mílias tendo que buscar
outras fontes de renda. Essa é a

situação enfrentada por avicul
tores da localidade Braço Seco,
em Massaranduba. Onze famí
lias dependiam exclusivamen
te da renda vinda da criação
de frangos e que, de uma hora

para outra, foram descartadas

pelo comprador. Agora os agri
cultores têm de se "virar" para
garantir o sustento. Eles estão
há mais de seis meses sem pro
duzir e sem receber pelo traba
lho que já fizeram para a Granja
Santa Cruz, de Indaial.

A crise dos avicultores de
Massaranduba iniciou quando
o frigorífico Seara, maior for
necedor da região, anunciou
o fechamento da unidade de

Jaraguá do Sul no final do ano

passado. Após isso eles procu
raram outros frigoríficos para
continuar a produção e garan
tir a renda. Chegaram a traba-
1har com a Frigovale, de Itajaí,
por algum tempo e logo passa
ram a produzir para a Granja
Santa Cruz.

Em fevereiro deste ano, a

granja parou de fornecer as

aves para a criação e também

Eles estão numa

situação difícil sem

ter a criação de

frangos. Agora tem

que começar outros

trabalhos para
garantir o sustento.

IJJúLcio Stolf.� IIJI·IV2�S. d(�,
Sbld,icat(, I�,l:lral

de efetuar os pagamentos pe
los serviços já prestados para
11 avicultores da cidade. A dí
vida, segundo os agricultores,
passa dos R$ 184 mil. Agora os

produtores encaram a dura re

alidade de terem feitos altos in
vestimentos nos aviários e vê
los vazios. Além do fato de não
receber pelo trabalho efetuado
e estar sem renda fixa.

A avicultora, Irena Reinke

Lazzaris, disse que a empre
sa deixou de fornecer o fran

go de uma hora para outra.

"Cada lote que eles mandavam
tínhamos que investir em al

guma coisa. Eles exigiam me

lhorias. Agora que tem tudo,
não temos serviço", reclamou.
Ela e o marido, Ângelo Lazza

ris, trabalhavam há mais de 20
anos com a criação de frangos.
Para melhorar a renda culti
vam palmeira e criam peixe. O

aviário, antes usado para criar
mais de 22 mil frangos, passou
a ser usado para criar algumas
aves para consumo próprio.
"O aviário era nossa renda
fixa. A gente desanima em ver

que tudo o que conquista
mos está parado, apodrecen
do", lamentou. O galpão onde
eram criados os frangos ultra- .

passa o valor de R$ 450 mil.

Grande, parte dos avicultores
iniciou o cultivo de Palmeira
Real e criação de peixes, como

forma de sustento.

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, Lú
cio Stolf, disse que o Sindicato
e a Epagri de Massaranduba
incentivam os agricultores com

a cultura destes produtos, que
também são o forte da região.
"Eles estão numa situação difí
cil sem ter a criação de frangos.
Agora tem que começar outros

trabalhos para garantir o sus

tento", afirmou Stolf.
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Há menos de três anos, a
avicultura era muito impor
tante para a cidade de Mas
saranduba. Havia mais de 60

granjas em toda a cidade, que
garantiam o sustento de muitas

famílias. Com Q fechamento do

frigorífico Seara de Jaraguá do
Sul, o maior fornecedor da re

gião, em dezembro de 2011, a

maioria dos produtores teve os

serviços cortados e tiveram que
buscar outras empresas para

ii trabalhar. Atuálmente, apenas
três famílias continuam com a

produção de frangos.
De acordo com o presidente

do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Massaranduba, Lú
cio Stolf esses produtores são
mantidos pela Seara, pois pos
suíam contrato. l'Aqueles que fi
zeram grandes financiamentos
bancários continuam receben
do lotes de frango para pode
rem quitar as dívidas", decla-
rou. Antes eles recebiam rnais

"

i

de seis lotes, ag�ra.· tecebem
quatro lotes por ano. Com a

baixa no fornecimento de aves,
diminuiu também a renda dos
avicultores. "Os produtores que
não tinham contrato, estão sem

produzir", afirmou Stolf.
.

A GraBja,Sâhta"�ruz ltaba
lhou com 11 JaInílias de Mas
saranduba. Em fevereiro deste
ano eles encerraram todos os

-trabalhos. Deixaram de forne
cer o frango, não dando maiores

Jnformaçôes ao�, produtores.
'

II. '/.""', .,'.
1 ',. IJ

"

""'fr' ",
.. 'ilf.I :'_'ii:"! .:'.11... ,

, O"� .

I

:F::qesoe' �á,i esses
I aVlcIDtór8S en-

, ..,frentam dificuldad�s"para rece- '

,

ber o que a empresa lhes deve;
A dívida recalculada em agosto
deste ano, passa dos R$184 mil.
'Muitos produtores' dependem

I destes, valores em aberto, para .

ressarcir outras dÍvidas feitas
devido às melhorias nos avi
ários. A 'empresa até chegou a

efetuar alguns pagamentos. Os
mesmos foram feitos com che

ques que foram devolvidos pelo
banco por insuficiência de sal
do. O proprietário da empresa,
Rudi Demuth Junior, foi procu
rado para dar' esclarecimentos
sobre o caso, mas não foi loca
lizado. Na empresa, os funcio
nários não tinham informações

Em busca dos llieitos

Produtores vão à Justiça para garantir pagamentos
O advogado dos aviculto

res José Osni Ronchi entrou

com uma petição para blo

quear os bens da- empresa e

garantir o pagamento da dívi
da. As 11 famílias aguardam a

decisão judicial para receber o

que lhes é de direito.

O advogado disse que o

dono da Granja Santa Cruz
foi procurado e um acordo
foi feito. A proposta de pa
gamento partiu da própria
empresa, que teria garantido
ao advogado que efetuaria o

pagamento. "Eles não negam

a dívida, mas também não se

mexem para pagar o que de
vem. Ele (dono da empresa)
assinou um acordo com cada

produtor, confirmando que
\

seria feito o pagamento em

dez vezes" .

As duas primeiras parce-

las já venceram e a terceira
está prestes a vencer, mas

a empresa não efetuou ne-
,./

nhum pagamento. "Essas

pessoas dependiam econo

micamente dessa renda. Não
têm como ficarem sem rece

ber", afirmou Ronchi.

EDUARDO MONTECINO

Lamento de avicultor

"Dá uma tristeza em olhar tudo parado"
Outro produtor que espe-

.ra os pagamentos da Granja
Santa Cruz é Domingos Fe
der. Ele tem três aviários, com

espaço para criar mais de 30

mil aves, mas está com tudo

parado há meses. IISão 27 anos

de caminhada que resultaram
em nada", afirmou. Feder era

um dos maiores 'produtores
da região. Ele trabalhava com
a ajuda de toda a família e in
vestiu mais de R$ 200 mil para
melhoria e automatização do
aviário. 'Agora que estava um

serviço bom, mais fácil do

que na roça, não temos mais

o que fazer", declarou Feder.
O avicultor explicou que com

a produção de frangos, nos

últimos tempos chegava a re

ceber mais de R$ 9 mil a cada
60 dias. Ele disse também que
se os galpões continuarem pa
rados, logo perderá tudo. "Dá '

uma tristeza em olhar tudo

assim, parado", declarou. Sem
ter uma renda mensal fixa, a

solução encontrada pela famí
lia de Feder foi iniciar o cultivo
de palmeira. "Estamos come

çando do zero. Iniciando uma

nova fonte de renda", afirmou.
Vizinho de Feder, o avi-

cultor Ornaldo Vavassori

compartilha do mesmo sofri
mento. Ele chegava a produ
zir mais de 15 mil frangos a

cada 60 dias, recebendo mais
de R$ 4 mil por lote. "Fízemos

grandes investimentos, dívi
das e agora está tudo para
do", declarou. Os produtores
que prestaram serviços para
a Granja Santa Cruz entraram

com um processo judicial
para' receber pelos trabalhos
executados. Só para o avicul
tor Domingos Feder, a empre
sa deve mais de R$ 29,5 mil.
"Trabalhamos e ainda não re-

cebemos. Estamos esperando
. há seis meses por esse paga

menta", declarou Feder.

.Ag;ora que
estava um

serviço bom,
mais fácil do

que na roça, não
temos mais o

que fazer.

DOlningos Feder,
avicultor
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uando OS presidentes da

Argentina, Brasil, Paraguai
e ruguai, em 2006, acorda
ram a entrada da Venezuela
no Mercosul, seu ingresso foi
frustrado pela negativa do Con

gresso paraguaio, que usou

argumentos que beiram um

despropósito ao bom senso. A

inclusão da Venezuela ao blo
co representa o acréscimo de
um sócio com um Produto In

terno Bruto - PIB estimado em

US$ 397 bilhões, convertendo o

Mercosul na quinta economia
do mundo, além de integrar um

País que, segundo as estima
tivas da Organização dos Paí
ses Exportadores de Petróleo
(OPEP) dispõe das maiores re

servas certificadas de petróleo
do planeta. Do ponto de vista

geopolítico, a decisão constitui
o maior fracasso diplomático
estadunidense desde a derro
ta da Área de Livre Comércio
das Américas (ALCA). No en-

Ponto de Vista'"

I
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica se

tanto, os grandes meios de co

municação só se centraram

na divulgação da suspensão
temporária do Paraguai do

Mercosul, questionándo a de
cisão dos países membros em

relação a destituição do presi
dente constitucional daquele
País, Fernando Lugo, pelo fato
de sustentarem que isso signi
ficava um atentado contra as

normas democráticas estabele
cidas pelo bloco regional.

Mesmo assim, pouco se di

vulga que o Mercosul contará
com uma população de 270

milhões de habitantes (70%
da população da América do

Sul), um PIB de US$ 3,3 trilhões

(83,2% do PIB sul-americano)
e um território de 12,7 milhões
de km2 (72% da área da Améri
ca do Sul). Nessa configuração,
a incorporação da Venezuela
altera o posicionamento estra

tégico do bloco, que passa a es

tender-se do Caribe ao extremo

Inimigo íntimo
sul do continente, afirmando
se como potência energética
em recursos de todo tipo.

Pobre Paraguai,
eternamente

subjugado ou 'tão

longe de Deus e tão

próximo dos
Estados Unido�'.

Desse modo, tal parceria
gera um fluxo comercial que
atingiu em 2011 US$ 104,9 bi

lhões, permitindo ao Fundo
de Convergência Estrutural do
Mercosul (FOCEM), o inves
timento de US$ 100 milhões
anuais para projetos que con

solidem a competitividade e

a coesão social do bloco, am

pliando sua integração defini
tiva. Porque então o Congresso

paraguaio se opõe à decisão
do presidente deposto, peran
te uma perspectiva econômica
tão favorável ao próprio País?
Vamos descobrir onde se es

conde o tal li

inimigo íntimo".
A participação de soldados

paraguaios em exercícios mili
tares dirigidos pelo Comando
Sul dos Estados Unidos, logo
após o golpe de Estado naque
le País, utiliza como desculpa a

luta contra o terrorismo na su

posta defesa da triple fronteira
e do Canal do Panamá. Sempre
a mesma história contada com

arranjos sobrenaturais, desde
a época das sinistras ditaduras
militares que assolaram nossos

territórios. O Paraguai, Chile e

Colômbia mantêm fortes laços
de cooperação técnica e mili-

. tar com os EUA, consolidada
através de uma relação estreita
com as classes políticas desses

países, formadas por partidos
conservadores ligados ao capi-

tal transnacional, e divergente
de qualquer iniciativa da União
das Nações Sul-americanas

(UNASUL) ou do próprio Mer

cosul, na medida em que con

trarie os interesses comerciais
norteamericanos. Por trás dessa

parafernália guerreira, o apa
rato militar dos EUA serve para
intimidar as decisões soberanas
do bloco regional, e pior, usan

do um País suspenso tempora
riamente como "ponta de lança"
para ostentar seu poderio. Pobre

Paraguai, eternamente subjuga
do ou, "tão longe de Deus e tão

próximo dos Estados Unidos".

Rua Reincido Rau, 220 I Centro ·1 Jaraguá do Sul I se I www.receituario.com.brI47 3275 0764 Receituário
FARMÁCIA MAGISTRAL

SINAMM
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._
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63 anos!

Guaramirim está em festa
Desfile cívico será
realizado hoje, na

rua 28 de Agosto,
. , . .

com InICIO previsto
para as 9h da manhã

GUARAMIRIM

Bárbara Elice

Hoje, a cidade de Guaramirim

completa 63 anos de eman

cipação política. Para comemorar,

um desfile cívico, com 27 pelotões,
vai colorir a rua 28 de Agosto com

homenagens de escolas, bandas,
grupo de idosos, autoridades polí
ticas' sociedades recreativas, pro
jetos culturais e esportivos. A díre
tora da Escola Municipal Urbano
Teixeira da Fonseca, Edina Meyer
Ochner, conta que os alunos vão

representar temas como literatu

ra, poluição, folclore, história e al

fabetização. A concentração será
em frente à Panificadora Felipe e o

desfile inicia às 9h com o Corpo de
BombeirosVoluntários.

A história de Guaramirim, ou

Bananal, como foi nomeado em

1919, começou em 29 de junho
de 1886, com a chegada dos imi-

grantes europeus e o nascimento

de uma comunidade à beira do
Rio Itapocu. Naquela época, o po
voado pertencia à Colônia Dona

Francisca, hoje Joinville. A inau

guração da estrada de ferro São

Francisco do Sul-Porto União, e da

Estação Ferroviária, fortaleceu a

economia local e, 20 anos depois,
aindustrialização chegou aos pro
dutores locais. Com o desenvolvi
mento da localidade, Bananal foi
reconhecida como vila e, então,
ganhou o nome de Guaramirim,
que significa "pequena garça".

De acordo com dados do úl
timo censo do IBGE, a popula
ção em 2010 era de 35.172, com

expectativa de crescimento para
quase 36 mil em 2011. No mesmo

ano, o Índice de Desenvolvimen

to Humano (IDH) da cidade foi

apontado como 2050 no ranking
nacional, com índice 0,822, que
colocou o município à frente de
cidades como Araranguá, Xanxe

rê e capitais como ,Cuiabá (MT) e

Recife (PE). O censo ainda enume

rou 10.862 endereços urbanos e

2.638 na área rural. Com o merca

do baseado em agricultura, prin
cipalmente na banana e arroz,

Guaramírim tem ganhado espaço
na área têxtil.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

ANIMAçÃO Cristian, Gustavo e Sueder, do 3°

ano, estão empolgados em participar do desrlle

História de um guaramirense
Em um lugar onde a ex

pectativa de vida é de 75 anos,
muito moradores podem afir
mar que viram a cidade crescer.

Walter Adam é um senhor de
olhos azuis e cabelos brancos,
nascido em 9 de julho de 1925

em uma casa enxaimel cente-:

nária no Brüderthal, onde mora

até hoje. Os bisavós de Adam

chegaram à localidade ainda
em 1886, na época da colônia,

Ficou muito fácil

comprar seu carro

e trabalhavam no cultivo de durante a construção da igreja
banana. Mais tarde, a família luterana da comunidade. Uma

também trabalhou com arroz, das contribuições foi à Apae,
milho e aipim para benefício para a construção do Centro de

próprio, e, o que sobrava, era Equoterapia que ganhou Q nome

vendido para comprar roupas, de Walter. Apesar de não gostar
remédios e pagar impostos. muito de sair de casa, ele afirma

Adam sempre participou que reconhece o crescimento da

do crescimento da localidade. cidade ao enumerar as entidades

Além das doações de terrenos sociais e indústrias que contri

para ajudar amigos e parentes, buem para o desenvolvimento

ele trabalhou como tesoureiro econômico da região.

Dos cinco irmãos, ele é o

único vivo. A esposa também

faleceu, sem ter deixado ne

nhum filho. Hoje, o último
Adam vive com uma filha de

criação. Ele acorda sempre
cedinho, penteia os cabelos
com capricho e descansa à
beira de' um fogão à lenha, na

casa cercada p()r um campo
verde, com animais, um lago
e vizinhos queridos.

Na Confiança Veículos' é

O desfile é importante
para a história da

cidade ser lembrada e

se tornar conhecida.

Ariane Vieira, 18 anos,

recreadora infantil

Tem que ter o desfile,
é importante para

o crescimento e

divulgação da cidade.

Horst Pasold, 58

anos, agricultor

,

E importante para a

cidadania. Guaramirim
tem história e o desfile

é importante para
destacar isso.

Pietro Caglioni, 31

anos, professor

@3373-0201

Rua Norberto Silveira Júnior, 155
Guaramirim - se
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•
Tricolor empata e

decide o acesso fora

u Dtu

Equipes confirmam a expectativa de um bom

jogo e decidem uma vaga na final do turno

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Oequilibrio que as estatísticas

apontavam entre Guarani e

Juventus, se comprovou dentro
de campo. No domingo as equi
pes empataram em 2 a 2, na par
tida realizada em Palhoça.

Os donos da casa pularam
na frente logo aos 10', com Le

andrinho, de cabeça. O Iuven
tus virou o jogo em apenas dois
minutos no segundo tempo,
com gols de Max (23') e Kiko

(25'). Mas aos 42', Itauê decre
tou o definitivo empate.

IIFoi um bom jogo, onde ti
vemos mais volume e oportuni
dades. Mas sofremos o empate",
lamenta o atacante Lourival.
IIFoi um empate com sabor de
derrota. Jogamos bem, mas pe
camos na finalização e na mar

cação", comenta o meia Max.

"Jogamos para vencer. Não foi
um mal resultado"; analisa João
Bandoch, que pela última vez

substiuiu Pingo no banco.
O resultado manteve as

equipes na segunda e terceira

colocações nesta fase. Assim,
Guarani e Iuventus voltam a se

enfrentar pela semifinal do tur-

no, desta vez em dois jogos. O

primeiro será já nesta quarta
feira, às 20h, no João Marcatto.
O segundo acontece no-domin

go, às 15h30, em Palhoça.
"Dos adversários que enfren

tamos, certamente foi o mais

difícil", acredita o atacante Kiko.
"Pelo que a gente apresentou
aqui, temos totais de chances
de conseguir a classificação para
a final", conclui Pingo, que terá
os retornos de Almeida, Már
cio Goiano, Thiago Henrique e

Charles no jogo de amanhã.

Juventus e Guarani
voltam a jogar

amanhã, às 20h,
no João Marcatto.

GUILHERME LOPES/AVANTE!

MARATONA Com o empate, Juventus e Guarani farão três jogos em sequência

Sport Jaraguá

Leão vence a terceira e lidera no Acesso
Na noite de ontem, o Sport

Club Jaraguá alcançou sua ter

ceira vitória no Campeona
to Catarinense da Divisão de
Acesso - a segunda fora de casa.

Jogando em Itajaí, no estádio
Dr. Hercílio Luz, bateu o Oeste

por 1 a O, em jogo que começou
com 45 minutos de atraso por
falta de policiamento.

O gol solitário foi marcado
aos 36' da segunda etapa, com

Thiago (veja em www.ocponi
ne.com.br). Ele acreditou num

chutão, ganhou na velocidade
e tentou cruzar. A bola rebateu
na zaga e voltou para o atacante

encher o pé e marcar. O resulta
do valeu a liderança isolada da

competição aos jaraguaenses.
IIFoi menos sofrido que nos

outros jogos, pois desta vez ti
vemos a posse de bola. O Oeste
é forte e dificultou o jogo. Mas

friso novamente que o conjun
to e a obediência tática fizeram
a diferença", informa o técnico
Rafael Rocha, que levou o Leão

do Vale para campo com Otá

vio; Fabiano, Belém, Paganelli e

Pajé; Jeferson, Wilhian, Geléia e

Torres; Thiago e Zamorano.
Na próxima rodada, o Leão

recebe o Navegantes. Será no

domingo (2), às 15h30, no está
dio do Botafogo.

Seniores

Vitória abre vantagem
o Vitória abriu frente na decisão do 26° Campeonato Regio

nal de Futebol Sênior. Jogando no João Marcatto na tarde de
sábado (25), o auriverde superou o Flamengo por 3 a 1. Alaor

(30' /1°T e 40' /2°T) e Magrão (27/2°T) marcaram para a equipe
do Rio da Luz. Julio (8' /2°T) descontou para o rubro negro. Um

empate basta ao Vitória no jogo de volta, para ficar com o título.
O Flamengo precisa vencer, por qualquer placar, para levar a

decisão aos pênaltis. A Liga Jaraguaense de Futebol (LJaF) di

vulga no decorrer da semana a data e o 'local da partida.
.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

CA'l"EG()RIA. MagTão (E) e Julio marcaram

na partida realizada no João Marcatto

Interbairros

Resultados
da rodada

Football

Primeira
derrota

Oito jogos abriram a segun
da fase da Copa Interbairros
do domingo. Confira os

resultados: Tifa Martins

IxO Vila Lalau, São Luis 2x2

João Pessoa, Vila Nova 0x3

Três Rios do Norte, Ilha da

Figueira 3xO Nereu Ramos,
Vila Lenzi Ix3 Braço do
Ribeirão Cavalo, Santo An
tônio 2x2 Rio da Luz, Barra
do Rio Cerro Ix2 Jaraguá 99
e Jaraguá 84 2x2 Rio Cerro.

Após onze jogos, o Corupá
Buffalos conheceu sua pri
meira derrota no ano. Foi

para o Ponta Grossa Phan
toms, fora de casa, por 23
a 16. A partida foi válida

pelo Campeonato Brasilei
ro de Futebol Americano.
No tempo normal, empate
porI6aI6.0sdonosda
casa foram melhores na

prorrogação, pontuando e.

ficando com a vitória.

Seleção
Gabié

convocada

Voleibol

Infanto na

fase final
Agora é oficial. A atacante

Gabrielle Jordão Portilho,
do Olympya, foi confirma-

'

da na Seleção Brasileira
Sub 17, que disputa a 3a

Copa do Mundo de Fute-.
bol Feminino entre 22 de
setembro e 13 de outubro.
A competição com a chan
cela da FIFA acontece no

Azerbaijão. As brasileiras
são treinadas por Edvaldo

Erlacher, que também

dirige o Kindermann.
)

• I ,te " _ J.

O voleibol infanto-juvenil
masculino de Iaraguá do
Sul avançou para a fase
final do Campeonato Ca

tarinense, com a segunda
melhor campanha. No fim
de semana, em Criciúma,
os jaraguaenses daADV/
MarisollFME venceram

Santo Amaro (3 a 0), Flo

rianópolis (3 a O) e Joinville
(3 a 2). Na decisão.derrota
para Itajaí (3 a O). No total,
a equipe somou 21 pontos.
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C mpeonato Brasil ir

Emoção marca os

clássicos pelo Brasil
Atlético-MG fechou o turno na ponta da

tabela. Fluminense está na cola do líder

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

Para quem aguardava por
emoções, o fechamento do

turno do Brasileirão foi um pra
to cheio. O Vasco foi derrotado

por 2 a 1 pelo Fluminense e se

distanciou da briga pelo título.
O destaque para Thiago Neves,
que colocou o tricolor na dis

puta pela ponta com dois gols.
O Palmeiras necessitava da

vitória contra o Santos para fu

gir do rebaixamento, sem êxito.

Destruidor, Neymar marcou

duas vezes e o Santos venceu

por 2 a I, estragando o aniver
sário de 98 anos do Verdão.

"O Fabuloso voltou". Foi isso

que os torcedores do São Pau
lo pensaram quando o Tricolor
venceu o Corinthians por 2 a I,
com dois gols do atacante, que
brando um jejum de 7 anos sem

vencer o rival no Pacaembu.

Frio, chuva e obras no Beira

Rio, foram os reflexos da vitória
do Grêmio por 1 a O contra o

Internacional. Elano marcou o

único gol da partida no início e

logo depois foi substituído.

Em confronto marcado por
confusões e golaço de Ronal

dinho, Cruzeiro e Atlético-MG

ficaram no 2 a 2. O Galo vencia

o clássico, mas nos últimos mi

nutos Montillo surpreendeu e

empatou a partida.
As decepções da rodada

foram Botafogo x Flamengo,
Sport x Náutico, que ficaram no

O a O. A Ponte venceu a Portu

guesa por 2 a 1 e o Bahia empa
tau em 1 a 1 com o Atlético-GO.

Fluminense,
Grêmio e São Paulo
foram os grandes

vencedores

da rodada.

NELSON PEREZ/FLUMINENSE

2 a 1 Thiago Neves marcou duas vezes e decretou a vitória do Flu no clássico

F-Indy
Barrichello

emquarto
Na etapa de Sonomada

Indy, Barrichello conse

guiu o seu melhor resulta
do até agora na categoria
norte-americana. O brasi
leiro da equipe KV Che

vrolet, encerrou a prova na

quarta posição. Kanaan,
da mesma equipe não teve

a mesma sorte. Encerrou a

prova na décima posição e

se decepcionou com o re

sultado, pois esperava ficar
entre os seis primeiros.

Botafogo
Túlioestá
de volta

No quesito marketing, o

Botafogo está insuperável.
Após contratar o holan
dês Seedorf e o uruguaio
Lodeiro, o clube apresen
tou Túlio Maravilha, de 43

anos. A diretoria garante
que apenas vai colaborar

para o atacante conquis
tar os mil gols almejados,
através de jogos amistosos.

Porém, confirmou a inscri

ção do atleta no Campeo
nato Brasileiro.

Futebol

Boa fase
catarinense

A temporada se enca

minha para a melhor da
história do futebol cata

rinense. Com Criciúma e

Joinville no G4 da Série B e

Figueirense na briga pela
permanência na Série A,
podemos ter três clubes
na Série A de 2013. De

quebra, a Chapecoense li
dera a Série C e pode subir
nesta temporada à Série B
e o Metropolitano está a 4

partidas de subir à Série C.

te!
Henrique Porto

redacao@avanteesportes.com

Bom, mas ruim

Não fui até Palhoça no domingo, então faço minha análise

em cima dos melhores momentos, que estão no nosso

portal. As imagens mostram o quanto o Juventus foi superior
na partida e também o quanto foi ineficiente no ataque. Criou

muito, mas converteu apenas duas chances em gols. Também

mostram que a ''Almeidadependência'' é crônica e precisa ser

tratada. Menos mal que ele e Márcio Goiano retomam na quar
ta-feira, já pelo mata-mata. Em outras ocasiões, um empate
fora de casa seria comemorado. Mas, nas circunstância em que
aconteceu, teve o peso de uma derrota. E para nós mesmos!

Campanha
Se separamos apenas as campanhas dos quatro finalistas do

turno - os jogos entre si - veremos que o Iuventus precisa se

superar para conquistar o acesso ainda no turno. O Concórdia
foi o melhor dos quatro disparado, com 7 pontos (2 vitórias

e 1 empate). O Atlético Tubarão somou três (3 empates). O

Moleque e o Guarani somaram apenas dois pontos. Se serve

de consolo, enfrentamos Concórdia e Guarani fora de casa

nesta fase. Nosso começo ruim acabou sendo crucial. Se bem

que pode ser uma boa decidir fora, sem pressão.

Reinado
Já diz o ditado que "quem
é rei, nunca perde a

majestade". Pelo visto, o

reinado de Alaor Palácio
no reino de João Marcatto
ainda vai longe. No sábado
ele marcou duas vezes, nó

primeiro jogo da decisão
do Campeonato Regional
de Seniores, realizado no

local. Sobre a partida, o

Flamengo teve a chance
de sair vencedor. Faltou

competência na hora de
finalizar. Foi castigado.

Olímpicos
O professor Cezar

Augusto Carneiro de

Oliveira, popular Cezão,
desenvolveu uma atividade
diferente com seus alunos
do CAIe. Em tempos de

Jogos Olímpicos, os alunos
, tiveram contato com

modalidades praticadas
na região, mas não tão

conhecidas do público.
Tiveram palestra sobre tiro,
canoagem e ontem sobre

hóquei, com a incansável

DjenifferVasques.

Segundona
As equipes interessadas em

disputar o Campeonato
Regional da Segunda
Divisão têm até o fim desta
semana para regularizar
suas situações perante
a Liga. Depois disso
saberemos quantos serão

os times, qual o sistema de
- disputa e quando o certame

começará. Como não
teremos a Primeirona neste

ano, a Segunda Divisão
terá todos os 'holofotes' no

segundo semestre.

Pena!
Depois de 11 jogos, enfim o

Corupá Buffalos conheceu
sua primeira derrota na

temporada. Foi para o

Ponta Grossa, no domingo,
na prorrogação. Porém, há
males que vêm para o bem.
A equipe não foi bem nos

últimos jogos, talvez por
carregar este pesado 'fardo'
da invencibilidade. Se por
um lado não perder traz

status, por outro aumenta a

responsabilidade.

Para todo o Brasil
No sábado o Jaraguá Breakers recebe o Vasco da Gama

Patriotas, pelo Torneio Touchdown. Além de ser um jogo
importante, o confronto será gravado pelo canal pago
Bandsports e retransmitido para todo o Brasil em vários
horários durante a programação. É dia do lotar o Eurico
Duwe e mostrar que sabemos fazer uma bela festa!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



INFORME PUBLICITÁRIO 1241 TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Fotos: Fábio Moreira
- • ., ". •• ••• , " .... n "�". n II , "f '" I' II , , ,

I' ,I

de Jaraguá dO Sul) promoveu um almoço de éonfrafernizOçóo

para comemorar a passagem do Dia do Corretor de Imóveis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




