
IgTeja Santo Estevão
comemora 90 anos
Os festejos na comwtidade iniciam hoje
e vão até domingo, com celebrações
religiosas, earreata festiva e diversas

outras atividades sociais e de integração.
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Assassino preso

Rapaz se entrega e
confessa crime
Cleomar Rodrigues, de 22
anos, assumiu termatado
Mirian Raquel Greul, com
36 facadas, no último fim
de semana. Ele disse que
foimotivado pelo ciúme.
Pena pode chegar a 30 anos.
Página 21

Comunidade

Bairro pede
mais atenção
Moradores da ruaWolfgang
Weege, no bairro Parque
Malwee reivindicam linhas
de ônibus, pavimentação
e obras para evitar as
enchentes. Apesar do clima
rural, local pertence à area
urbana de Iaraguá do Sul.

Página 7

Ao trabalho
Prefeitura terá

que readmitir
Ex-fiscal ambiental Iackson
Grimm, 38 anos, demitido
após processo administrativo
em 201.0, conquistou na
Justiça o direito de voltar a

ocupar o cargo e receberá

indenização. de R$ 15 mil.

Página 6

Entidade
Promessas para
voltaràArnvali
Candidatos Dieter Janssen
(PP) e Moacir Bertoldi
(PR) não concordam
com a decisão da atual

administração de afastar
Iaraguã do Sul daAssociação
dosMunicípios doVale do
Itapocu. Página 4 i
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comUlU� Lourival Karsten
lkarsten@netuno.com.br

Junta Comercial

OS mais de 33 mil lojistas catari

nenses associados às Câmaras

de Dirigentes Lojistas do Estado pas
sarão a contar na próxima semana

com uma nova ferramenta que dará

mais segurança na hora de fechar um

negócio. O presidente da FCDL/SC,

Sergio Medeiros (E), e o presidente
da Junta Comercial de Santa Catari

na (Jucesc), Saulo Sperotto, (no cen-

tro da mesa) assinaram um convênio

para troca de informações cadastrais

relacionadas ao registro do comércio

entre as entidades. A transmissão das

informações atualizada será realizada
diariamente pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC) administrado pela
FCDL, pormeio de transferência digi
tal com auxílio de um software quevai

interligar a entidade e o órgão.
DIVULGAÇÃO/FCDL

rescimento acelerado
Ultrapassando as metas de crescimento previstas para este ano,

�Duas Rodas Industrial de Jaraguá do Sul contabilizou 24% de

crescimento no faturamento consolidado das unidades do Brasil

eAmérica Latina até julho de 2012. As margens de rentabilidade
mantêm -se nas mesmas proporções de 2011. Segundo o presidente
da empresa, Leonardo Fausto Zipf, "os cenários apontam que a

empresamanterá este patamar nos próximos meses, fechando o

ano com nomínimo 20% de crescimento". Isso se deve à conquista
de projetos relevantes no mercado de aromas e sorvetes no Brasil,

consolidação gradativa da linha de coberturas de chocolate e

expansões significativas nos mercadosArgentino e Chileno.

tintas resistentes à

corrosão,A empresa
jaraguaense não só
fornece todos os
produtos demandados
como ainda oferece as

,

,
;!I

melhores soluções e

presta assistência
técnica em todo o País,
através de sua rede de
revendas autorizadas.

,I

Construção civil
o Senai de Santa Catarina inaugurou a Escola

da Construção Civil e realizou um workshop
internacional sobremateriais, na cidade de
Criciúma. Além de empresários, estiveram
presentes especialistas do Brasil, Alemanha e '

México, que proferiram palestra no workshop.
A Escola da Construção Civil vai ocupar uma
área de 220 metros quadrados, readequada,
e atenderá em torno de 300 a .400 alunos por

ano, em cursos de qualificação, de 160 a 300

horas-aula. Os programas atenderão as áreas

de eletricidade, hidráulica, gestão (mestre
de obras), alvenaria (pedreiro e servente),
assentamento cerâmico, carpintaria e pintura.
Esta é a quarta escola fixa da construção civil
do Senai de Santa Catarina. As demais são em

Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville.
Outras três (em Chapecó, Itajaí e Palhoça) estão
projetadas, além de quatro unidades móveis.

LO'Pl'E:SlJlS

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04688
1° 83.620 250.000,00
2° 27.436 25.000,00
3° 29.193 15.500,00
4° 14.042 14.000,00
5° 50.356 12.058,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1275
01 - 07 - 10 - 19 - 28

29 - 31 - 39 - 41 - 42
45 - 47 - 58 - 61 - 63
84 - 87 - 88 - 96 - 99para@, dia,2.3"ic:le gutu,brQ, Ih'. '.'

Quando Ciro Bottíni
apresentará seu _�'S1iow

r de Vendas".' Trata-se

di� um dos J1iQueiros
da televisão, sempre
fôcàdo nas vendas.

MEGASENA
SORTEIO N° 1420
02 - 11 - 16 - 18 - 36 - 45

QUINA
SORTEIO N° 2882
05 - 13 - ,67 - 68 - 74
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AÇÕES PETR4 21,04 .1$- -0,80%
VALE5 32,32 .. -0,43%

..................................................
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POUPANÇA 0,4675 31.AGOSTO.2012

COMMODlTIES

PETRÓLEO - BRENT .. -0,22%
OURO -'0,02%

US$ 113,050

US$ 1656,210
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CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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LIBRA (EM R$) 3,2332 3,2353" -0,35%

Emmendoerfer
Completa hoje 62 anos de atividades esta

que é amais antiga revenda de veículos da

região, sempre com a marca Chevrolet.

Bike na Acijs
A primeira plenária da entidade no mês
de setembro, na próxima segunda-feira,
promete uma variedade de ingredientes.
Além da apresentação das propostas do
candidato Moacir Bertoldi, candidato a

prefeito de Jaraguá do Sul, DurvalMarcatto
Ir, e Reinaldo Stuart Jr. farão seu relato da

experiência de participar de uma etapa do
"Tour de France 2012". Trata-se do grande
evento do ciclismo mundial voltado para

profissionais do pedal.

Milho
Têm sido intensas as negociações da
Secretaria daAgricultura e da Pesca de

Santa Catarina com a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) para atender as
necessidades da avicultura do Estado. Este é

um desafio, pois está em jogo um dos pilares
da agricultura de SC e, porque não dizer,
do País. O Brasil é considerado imbatível

na produção de aves, mas elas precisam ser

alimentadas constantemente.
.

Maçã
Depois de acumular prejuízos ao longo das

últimas safras, os produtores de maçãs de Santa
Catarina receberam uma boa notícia. O BRDE,
em parceria com o governo do Estado, liberou
uma linha de crédito especial no valor de R$
300milhões para a renegociação das dívidas

do setor. Os recursos foram adquiridos
junto ao Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico

e Social (BNDES). Os R$ 300
milhões foram disponibilizados

com prazo de financiamento
de até 10 anos, incluindo um

ano de carência, Taxa de
Juros de Longo Prazo

(TJLP), mais 2,5% ao ano.
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o leitol-

Vida após a vida
Não considero um proseli

tismo, mas um ponto de
vista baseando-se em oito anos

de estudos. Não vi nada bíbli

co explicitamente contrário à
-

vida após a morte, muito pelo
contrário, toda pregação de

Cristo se baseia numa vida fu

tura' nummundo dos céus. Na

ciência nada há que desminta
verdadeiramente tal hipótese,
há teorias e opiniões pessoais,

. mas nada comprovando a não

existência do espírito, ou alma
que continua viva.

A continuidade da vida
deixa de ser algo'de crença, ou

apenas fé, para ser algo con

creto, real, devido aos vários

relatos recebidos por médiuns

e de fenômenos que são im

possíveis de desmentir sua ve

racidade, a exemplo dosEQMs,
pessoas que relatam sua expe
riência depois de dadas como
mortas e retornarem. O cére

bro humano tem muitas faça-

nhas, mas não pode ser alvo de

algo místico e fenomenal que
atribuem a ele quanto tentam

explicar casos notórios de fe
nômenos do além. Há algo de
maravilhoso além da carne

física, existe inteligência que
ultrapassa a barreira da morte:
o espírito humano.Nas pesqui
sas que fiz, verifiquei que ao

se comunicarem, darem seus

testemunhos sobre novas vi

das, uns são felizes, outros em

sofrimento, outros em tormen

tos, outros medianos. Inde

pendente de religião e ciência,
deveríamos estudar tais fenô

menos, somá-los e entender

melhor o que se passa do outro
lado desta vida. Há uma vasta

literatura, basta procurar refe

rências mais sérias e estudar

bastante. Deus existe e a vida

tem continuidade.

EdsonGomes,
servidor púb6co

COlnpartilhe a sua opinião. Escreva"llos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,

com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br..
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. Cabeça de guria

Quase tudo na vida "é" ou pode ser. Vem daí a

grande tolice de definirmos verdade, o que é ver

dade ... Verdade é uma vivência pessoal, não mais.

Muito do que definimos como verdade não passa
de distorções perceptivas, equívocos humanos. ,J

Acabei de desligar o televisor e sair amuado

com o que ouvi de "especialistas", tolos que pen
sam que sabem da vida e das pessoas e não passam
de otários de um diploma murcho. Discutiam na

GloboNews a memória humana. E um "médico"

dizia que a partir dos 35, 40 anos nossa memória

apura o passo, começa a desacelerar, passamos a

ter mais dificuldades para memorizar, evocar, ci
tar... Sim e não, depende de quem se trata. Não há

em psicologia verdades fechadas; não, pelo menos,
enquanto estivermos vivos.

Memória é uma das minhas paixões de estudo

em Psicologia, já disse que não fiz Psicologia para

ganhar dinheiro, fiz porque gosto dela. Acho-a apai
xonante, mas sei bem que Psicologia não é ciência,
é filosofia, especulação, observação, não é ciência

exata. Tudo na Psicologia pode ser e pode não ser.

No caso da memória, tenho comigo várias his

tórias contadas em jornais e revistas de pessoas

provectas, idosas, velhas mesmas, e que são formi

dáveis exemplos de boa memória. Memória ativa,
preservada, criativa e competente, ainda que seus

agentes sejam pessoas de muita idade.
O exemplomais recente foi contado pelos jornais

e envolve a magnífica atriz Laura Cardoso, 84 anos.
Ela está em "Gabriela" e é disputada a tapa pelos
novelistas da Globo. Laura temmemória de novata,
não esquece texto, memoriza-os de- forma impres
sionante. Laura tem cabeça de guria daMalhação. E
tem 84 anos, devia, por acaso, ser umavelha desme
moriada? Só se ela tivesse abdicado da vida. O que
mata amemória é a falta de uso dela, a falta de vida

na vida das pessoas. Quem tem um amor, um ardor

por que lutar na vida tem boa memória. Sós os va

dios existenciais, os que deixam de trabalhar, os que
se esquecem de viver é que passam a ter problemas
de memória, ouviste bem, doutorzinho.

Vida
Sem uma causa por que lutar, sem um trabalho

que nos apaixone, a vida é um deserto insuportável
de angústias e vazios. Omelhor de todos os remédios
para a mente, de efeitos imediatamente repassados
ao corpo físico, é o trabalho, o trabalho entusiástico.

O quematamais cedo as pessoas é a vadiagem exis

tencial, o falso cansaço produzido por um trabalho

que apenas gera salário, nunca prazer e realização.
Mas vá dizer isso aos vadios da vida, vá.

Ele

Pst, guria! quero falar contigo, já que teus pais
andam muito "ocupados" e fazem boquinha de

siri para conversar contigo. - Teu namorado bebe?

Consome alguma droga, ainda que
Ii leve", como

ele diz? Cai fora, manda esse sujeito pastar, descul
pe, quis dizer passear. Se apostares nas inconsequ
ências desses "pequenos" vícios, vais te dar mal na
vida, muito mal. Sei que perco meu tempo, mas é

melhor que fiques avisada. Nenhum vício do "ber

mudão" deve ser tolerado, nenhum. Ouviste bem?

Falta dizer

Ouça esta, esta é boa, é excelente: - Diz o ca

derno de estágios da Folha: 1140% dos candidatos a

empregos em uma vaga de estágio são reprovados
porque não dominam a língua portuguesa". Graças
a Deus! Os paspalhos desdenham o idioma nacio

nal e estão se ferrando na vida, bem feito, coisa bem
feita!Vão para o twitter, vão.Vão para o Face, vão...
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• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda
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Associação regiona
Retomo à entidadevira
promessa de campanha.

Candidatos defendem que Jaraguá do
Sul permaneça veiculada à Amvali

JARAGUÁ DO SUL
, .

Verônica Lemus

Apostura da atual adminis

tração de Jaraguá do Sul,
comandada pela candidata
Cecília Konell (PSD), em des
credenciar a cidade da Associa

ção dos Municípios do Vale do

Itapocu (Amvali) virou motivo

para que candidatos a prefeito
adotassem como compromis
so, caso vençam as eleições de
outubro, o retorno do rnunicí-

pio à entidade.
Como parte das promes

sas de campanha, o candidato
a prefeito da coligação "Nova

Jaraguá", Dieter Janssen (PP),
declarou reintegrar Iaraguá do
Sul à Amvali já no dia primeiro
de janeiro de 2013, por enten
der que a associação é bastante

importante, já que trata dos as

suntos da região.
"Questões como o lixo, a

água e seu tratamento e dis

tribuição, questão do trânsito

ARQUIVOOCP
'I1Ii'

PERDAS Moacir Bertoldi (PR) disse que Jaraguá
do Sul poderá ficar prejudicada longe da entidade

pesado em Jaraguá do Sul, mas
que inclui os outros municí

pios também, a retirada dos
trilhos do Centro da cidade,
que afeta também Schroeder e
Guaramirim, enfim, para todas
essas questões é preciso pensar
de forma conjunta em projetos
para o futuro", disse o candi
dato. Para ele, estando de fora
daAmvali, Jaraguá perde força,
·sobretudo na hora de firmar

parcerias para atrair recursos e

investimentos na região.
Da mesma forma, o candi

dato da coligação "laraguá quer
Mais", Moacir Bertoldi (PR),
também prometeu o retorno

à associação, dizendo que, se

eleito, este será um dos pri
meiros atos administrativos.
"Consideramos que a decisão
da atual administração é infeliz
e- descabida, não concordamos
com ela", disse Bertoldi.

Na visão de Bertoldi, Iara
guá do Sul já está perdendo e

poderá perder ainda mais se

continuar com o desligamento.
"Nossa coligação considera que
a Amvali é muito importante
não só para o município como

para toda a microrregião, por
realizar projetos e ações, como
por exemplo, a questão da BR

- 280", afirmou o candidato.

EDUARDO MONTECINO

AVALIAÇÃO Di�ter Janssen (PP) diz que Jaraguá
do Sul deixa de ter força política fora da Amvali

Histórico

Entenda o caso

Brigapor
causa de
limites

Em março desse ano, a

prefeita de Iaraguá do Sul Ce
cília Konel1 solicitou o desli

gamento da Associação dos

Municípios do Vale do Ita

pocu (Amvali) em razão de
um desentendimento com

o prefeito de Massarandu
ba, Mario Fernando Reinke

(PSDB), quepresidiuaentida
de em 2010. Ela teria alegado
que ele autorizou a instalação
de um transmissor de uma

emissora de rádio de Mas
saranduba (Super Nova FM)
numa antena localizada no

Morro das Antenas. Segundo
Cecília, o prefeito da cidade
vizinha não teria respeitado
os limites entre os municí

pios e tomado uma decisão

que seria de responsabilidade
de Jaraguá do Sul. A prefeita
disse que só voltaria à enti
dade depois que o prefeito de
Massaranduba fizesse uma

. retratação pública pedindo
desculpas por ter tomado a

decisão. Ele negou que houve

irregularidade no ato e defen
deu que agiu corretamente

porque a antena fica dentro
do município de Massaran
duba. Uma avaliação técnica
feita por uma equipe da Se
cretaria de Planejamento em

maio confirmou que o local
onde está a antena pertence a

Massaranduba. Mesmo assim,
a atual administração de Iara
guá do Sul manteve a postura
de não voltar a fazer parte da
entidade. Porém, o presidente
da Amvali, Felipe Voigt, disse
que para oficializar o desliga
mento o município precisa
aprovar uma autorização na

.

Câmara de Vereadores. En-

quanto' isso não é feito, Jaraguá
do Sul acumula uma dívida de
R$ 259 mil. O valor é a soma

das mensalidades não pagas
para aAmvali desde março.

.\

.

Entidade foi criada para integrar a região
Fundada em 29 de junho de

1979, a Amvali teve como prin-.
cipal incentivador o próprio
município de Iaraguã do Sul. A

primeira presidência foi exerci
da pelo então prefeito da épo
ca, Victor Bauer.

Durante uma reunião no

Clube Atlético Baependi com
os líderes executivos dos pri
meiros municípios integrantes
da Amvali - Barra Velha, Co

rupá, Guaramirim, Jaraguá do

Sul, Massaranduba e Schroeder
- Bauer falou da importância

. de'criar 18 instalar, a associação,

para buscar a integração e a

melhoria dos municípios.
Para ele, a associação se tor

naria no futuro uma aliada dos

poderes públicos no cumpri
mento de suas metas e em um

instrumento de assessoria e
.

planejamento microrregional,

contando com a colaboração
dos municípios presentes.

Hoje, aAmvaliatuaem regime
de cooperação com entidades de
mesmo caráter associativista e

com órgãos estaduais, federais,
entidades privadas e mistas. As

principais ideias da associação

são, através da integração de

estratégias reivindicatórias, am
pliar o espaço de reconhecimen
to institucional junto aos demais
entes federados, sendo eles o Es
tado e a União e atuar como um

escritório de assessoria técnica

para as prefeituras.
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Acusações em
, Massaranduba

A coligação "Competência,
Trabalho e Juventude", do
candidato OdenirDeretti (PP),
protocolou na última quarta- .

feira, no Cartório da 60a Zona

Eleitoral, em Guararnirím,
quatro representações
contra o candidatoMário
Fernando Reinke (PSDB).
Entre as acusações está a
possível entrega demacadame
praticado pela prefeitura 1}a

'. prON�ied�de!dêum !a��G�tIDf�
no dia 16 de ag6sto, além do

..,

uso de maquinário público

.

uma reunião com professores.
Segundo os denunciantes, o

. atual.DJ;�feito Nfa,.r�q Fe�nanQP ..

Refuke teria pedido votos áos
presentes. A outra denúncia
é por qu� a coligação

� -tem utilizado ás obras da J

Prefeitura emaquinários no
material de campanha.

A defesa
O presidente do PSDB que
é também delegado da

.

coligação "Massàranduba
.

crescendo com seriedade
e trabalho" e secretário de

Administração e Finanças,
Mauricio Prawutzki, disse
que até a tarde de ontem
não tinha conhecimento
das representações. Ele
afirma que todas as ações da
Prefeitura são amparadas pela
legislação. "A gente separa
a campanha política do
trabalho diário", disse.

1':
� ,

TUdo em ordem
Sobre a acusação de distribuição
demacadames, Mauricio
Prawutzki diz que existe uma lei

que autoriza esse benefício aos

agricultores. Já na construção de
lagoas, o secretário explica que a

máquina que realizou o trabalho
é uma doação do governo federal
para o setor da pesca. "Não.
podemos utilizar omaquinário
para outra situação a não ser

para a área que ela foi destinada",
explica. Sobre as demais

acusações Prawutzki relata que
está tranquilo e confiante e não
acredita em irregularidades.

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

R$ 530 milhões para 2013
Hoje é a data limite para as algumas

prefeituras da região encaminhar
o Projeto de Lei Orçamentária para as

Câmaras municipais. Este é o caso de

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Massa
randuba. Já nos municípios de Corupá
e Schroeder o período vai até o final de
setembro.

Em Jaraguá do Sul, o Executivo deve

entregar a proposta hoje até o final da
tarde. Conforme Lauro Stoinski, da se

cretaria da Fazenda, a previsão de arre

cadação para o próximo ano é de apro
ximadamente R$ 530 milhões. O valor

representa 10% a mais do orçamento
desse ano, calculado em R$ 480 milhões.

As Prefeituras de Guaramirim e Mas-

saranduba já encaminharam aos respec
tivos legislativos a projeção de 2013. Em

Massaranduba, o valor estimado de arre

cadação é de R$ 36 milhões. No projeto,
as áreas de educação e obras absorvem
mais de 50% dos recursos. Para a saúde,
que por determinação legal tem de ter

15% do orçamento, estima-se que seja
usado aproximadamente 22% da receita,
ou seja, mais de R$ 8 milhões. Desta for
ma as três secretarias vão utilizarmais de
70% do orçamento do município.'

Para Guaramirim, a previsão para o

ano que vem é de arrecadar R$ 87 mi
lhões; As duas Câmaras de Vereadores
têm prazo até início do recesso, em 31
de dezembro, para aprovar o projeto.

DIVULGAÇÃO

Estudantes na Alesc
Cinco alunos da Escola Roland Harold Dornbush, naVila Lalau, representarão
a região Nordeste do Estado no Parlamento Jovem Catarinense. Os estudantes
do EnsinoMédio passarão por capacitação e depois, através de um processo
eleitoral, escolherão os colegas que os representarão durante três dias na
Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). Os jovens elaborarão
proposições, de acordo com o tema e as necessidades domunicípio e região.

Contrário
O vice-prefeito de Iaraguá
do Sul lrineu Pasold (PSDB)
disse que Iaraguá do Sul
não deveria ter saído da

Associação dos Municípios do
Vale do Itpocu (Arnvali). Para
ele, que já presidiu a entidade
em 2001, do ponto de vista
administrativo osmunicípios
envolvidos na associação
ficammais próximos para
discutir temas ligados ao
desenvolvimento da região.

Bonito na foto
Os partidos e candidatos da região devem passar pelo Cartório Eleitoral para
verificar como está a foto e os dados de cada um. A chamada 'Audiência de
Verificação de Foto', serve para que sejam verificados possíveis erros nas
informações cadastradas no sistema. O cartório de Iaraguá do Sul, que
abrange também Corupá, atenderá os partidos e candidatos entre as 14h às
16h. Em Guaramirim, os concorrentes dos municípios que envolvem a área
de abrangência do Cartório Eleitoral daquela cidade, como Massaranduba e

Schroeder, poderão passar no local das 9h às 12h e das 14h às 17h.

o trâmite
Conforme o chefe de Cartório Eleitoral em Guaramirim, Francisco Claudino, até
terça ou quarta-feira deve sair o resultado sobre as denúncias contra o prefeito Mario
Fernando Reinke. Caso seja condenado, a coligação poderá ter a interrupção da
campanha, ou amulta, ou em últimos casos a cassação do registro de candidatura. .

Computadores
nas escolas
A Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional de
Iaraguã do Sul (SDR) repassou
para 15 escolas estaduais
laboratórios de informática
obtidos através do Programa
Nacional de Tecnologia
Educacional (PROINFO) do
governo federal. A parceria
entre o Ministério da Educação
e a Secretaria de Educação

. deve beneficiar cerca de 10 mil
alunos da região. O responsável
pelo departamento na SDR,
Reginaldo Pires de Lima,
disse que todas as escolas da

região estão equipadas com
tecnologias para atender os
professores e alunos.

Limitação
de saques
Está em tramitação no

Senado o projeto do senador
Antonio Carlos Valadares
(PSB-SE) que regulamenta
o saque em espécie de valor

superior a R$ 20 mil em anos

eleitorais. O projeto altera a

Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997)
estabelecendo que a partir
de Iode julho do ano em

que houver eleições, o saque
acima do valor citado só

pode ser efetuado com a

apresentação de justificativa
em formulário próprio, que
ficará retido na agência.

Prevenção
"'"

a eompra
de votos
Conforme a proposta do
senadorValadares, amedida
valerá até 30 dias após as
eleições, mesmo em caso de

segundo turno. Ele lembra
que, em 2010, já houve
restrições da Justiça Eleitoral
para saques acima desse valor
em alguns estados, a fim de

prevenir a compra de votos.
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Justiçagarante a volta de fiscal
Jackson Grimm foi
demitido em 2010 e

agora conquistou o

direito de reassumir

cargo na Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Carolina Veiga

Üex-fiscal ambiental da Pre
feitura de Iaragua do Sul, Ja

ckson Grimm, 38 anos, demitido

após processo administrativo em
2010, conquistou na Justiça o di
reito de voltar a ocupar o cargo.
A sentença, expedida pela juíza
Candida Inês Zoellner Brugnoli,
saiu no último dia 13 e deu ganho
de causa ao funcionário.

Com isso, ele garantiu a rein

tegração do cargo, o pagamento
de uma indenização por danos
morais no valor de R$ 15 mil,
mais correção de 1% aomês des
de a data da demissão até a sen-

..

tença e o pagamento de todos os
salários, reajustes, correção dos

juros e os benefícios trabalhis
tas de todo o período. Ele cal
cula que tenha direito a receber
da Prefeitura cerca de R$ 60 mil
reais. Ainda cabe recurso para
diminuir o valor da causa, mas a

reintegração de cargo deverá ser

efetivada dentro de cinco dias

após.o município ser notificado
da sentença.

Grimm passou por um pro-

ARQUIVOOCP

,

APPS Grimm foi afastado por embargar obras em Areas de Preservação

cesso administrativo após
embargar duas obras autori
zadas pela prefeitura emÁreas
de Preservaçao Permanente

(APPs). Uma das obras embar

gadas por Grimm acontecia
no Rio Molha. Tratava-se de
uma licença para supressão
de vegetação e terraplanagem
para a abertura de uma rua e a

construção de uma residência.
Grimm recebeu a denúncia de

um dos quatro irmãos pro
prietários do terreno.

Um deles vendeu sua par
te a uma terceira pessoa e esta

solicitou a terraplanagem em

nome do vendedor. Ao rece

ber a denúncia e ir até o local,
Grimm solicitou apoio da Polí
cia Militar para registrar o fla

grante das obras de terraplana
gem e supressão de vegetação.
De uma área total de 10.000m2,

Acusação
Ex-servidor diz que foi vítima de represálias
Por causa das denúncias

feitas contra as ações de crime

ambiental, o ex-fiscal Jackson
Grimm alega que teria sido re

primido dentro da Prefeitura de
Jaraguá do Sul. Para contestar o
trabalho dele foram instaura
dos processos administrativos.
A alegação era que as opera
ções flagradas pelo fiscal se-

riam licenciadas.·
.

O processo administrativo
culminou com a demissão de
Grimm em IOde fevereiro de
2010, porque, segundo a justi
ficativa do município, o então
fiscal "agiu de forma desidio-

sa e sua conduta não teria sido

compatível com o cargo".
Grimm acredita que foi ví

tima de represália da adminis

tração e, por isso, entrou com

ação contra o município soli
citando a anulação do proces
so administrativo contra ele. A

ação civil ficou dois anos em

andamento. A sentença judi
cial que garantiu o retorno ao

quadro de servidores foi emba
sada nos documentos oficiais e

laudo resultante dos processos
investigativos do Ministério
Público Federal.

Grimm garante que toda

essa luta valeu a pena. Ele está
certo de que agiu corretamente
e IlIessa decisão prova que todas
asminhas ações durante o exer

cício do meu cargo foram legí
timas e necessárias". Quando
retornar à função - o que deve
acontecer nas próximas duas
semanas -, ele afirma que se for
necessário, fará tudo novamen
te. "É nosso dever", diz. "Está
previsto no estatuto do servidor
público que ele também tem o

papel de fiscalizador e o dever
de denunciar casos de má con

duta. Independente de quem
seja o culpado", ressaltou.

20% já haviam sido mexidos.

Após o flagrante, foi feita
a notificação para o respon
sável pela obra. A retro-es

cavadeira e o caminhão ca

çamba foram apreendidos. O
responsável pelo terreno e os

operários foram encaminha
dos à delegacia para registro
do boletim de ocorrência.

Pouco tempo depois, Grimm
recebeu outra denúncia. Na 10-

calidade de Garibaldi, uma em

presa de terraplanagem tinha al
vará do' Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM)
apenas para pesquisas. Mas,
após chegar ao local, ele consta

tou equipamentos do município
operando em conjunto com a

empresa na extração irregular de
macadame, sem autorização do

órgão ambiental e mineral. Após
a verificação da irregularidade e

autuação do funcionário e do res

ponsável pelo terreno, ambos fo
ram conduzidos à delegacia para
registro do boletim de ocorrência.

Segundo Grimm, as situações
tiveram todas as características
de improbidade administrativa.
Por isso, resolveu protocolar re
presentação para cada uma de
las no Ministério Público Federal
contra a Prefeitura.

Ele afirmou que a pesquisa
foi solicitada por uma empresa
privada em um terreno particu
lar, e executada pelo município.
Foram abertos processos inves

tigatórios e solicitados laudos à

Fundação. do Meio Ambiente de
Santa Catarina (Fatma), que rei
teraram as decisões de Grimm.

Funcionário vai
receber indenização
por danos morais
no valor de R$
15 mil, além de
outros direitos.

Direito adquirido

Sentença será cumprida
O secretário de Administra

ção, Ivo Konell, afirmou que a

Prefeitura ainda não foi notifi
cada sobre a decisão judicial,
mas que irá cumprir o que foi
determinado. "Vamos levar ao

pé da letra tudo que estiver na
". -

sentença, com a reintegração
do funcionário - que é. concur
sado - ao cargo, e pagando os

direitos dele conforme manda
a Justiça", declarou.

O procurador do municí

pio, Mário Sérgio Peixer Filho,
,
não quis falar sobre o assunto

da reintegração do ex-servidor
às funções e também ressaltou

que a Prefeitura não havia rece
bido a intimação com o resulta
do da sentença judicial.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo
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Parque Malwee

Moradores' esperam investimentos
Apesar do clima
rural, bairro está no

. perímetro urbano do

município e necessita
de alguns serviços
de infraestrutura

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Na ruaWolfgangWeege, no
bairro Parque Malwee,

os vizinhos se conhecem pelo
nome. Ao passar o parque, o

fim do asfalto marca o come

ço de casas com jardins onde
cabras, vacas, cães e aves divi
dem espaço com a vegetação
ainda preservada. Apesar do
clima rural, o bairro pertence
ao perímetro urbano de Iara-

guá do Sul e carece de atenção
da prefeitura.

A ausência do asfalto na rua

principal é uma reclamação de
todos os moradores. Não há

quem discorde do incômodo
causado pela poeira levantada

pelos carros na estrada de bar
ro. Ilca Leub Meier, de 58 anos,
mora há 35 em uma área mais
elevada, mas justifica as por
tas e janelas das casas vizinhas
fechadas para barrar o pó da
rua. Meier lembra que houve
o alargamento da via, mas não
entende porque o asfalto não

chegou. Valéria Raduenz, ali
mentador de produção em uma

indústria, acrescenta que, em

áreas mais baixas, a água que
deveria correr pelo valo lateral
corre pelo meio da rua. O me

cânico de bicicletas Adilson Ra

duenz, afirma que, há cerca de

quatro anos, os moradores or

ganizaram um abaixo assinado

para pedir asfalto. "Colocamos
no papel, mas deve ter ido para
a gaveta", acredita Raduenz.

•

O diretor da Secretaria de
Obras, Alcides Donat, desco
nhece o abaixo assinado. Ele
acha que o documento foi per
dido com a troca de administra

ção na prefeitura. Donat reforça
que a organização dos morado
res, por meio de abaixo assina
do, é uma boa medida de rei

vindicação. No entanto, não há

previsão de investimentos, pois
existem outras ruas com tráfego
mais intenso que são priorida
des para a prefeitura. De acor

do com ele, a pavimentação em

frente ao parque atende a inte
resses' turísticos do município e

não há interesse em outro inves
timento na localidade. -

ENCHENTE Dca Leub Meiermostra a altura alcançada pelas águas

FOTOS MARCELE GOUCHE

TERRA Inge Burg, de 71 anos, caminha com a

neta Larissa, de 2 anos, na estrada de chão batido

Problemas

Alagamentos e falta
de transporte

Outro problema no bairro
é o alagamento. A moradora
Ilca Meier conta que duas en

chentes destruíram os móveis
da sogra e da cunhada. "A água
entrava pela frente da casa e

saía por. trás, levando tudo", re
lata. O secretário municipal da
Defesa Civil, Jair Alquini, afir
ma que, desde 2010, o Plano

Municipal de Emergência es

tabelece a mobilização e ação
conjunta de entidades próxi
mas às áreas de risco para aju
dar a população.

, Adilson Raduenz não teve

problemas com alagamentos,

mas reclama da ausência de

transporte público. Ele suge
re a existência de uma linha

que leve as crianças para a

aula e possibilite o desloca
mento dos moradores para
outros bairros. Rubens Miss

feldt, gerente operacional da
Viação Canarinho, empresa
responsável pelo transporte
público, afirma que a prefei
tura sinalizou a necessidade
de uma linha naWolfgangWe

ege, mas a empresa só coloca
rá um ônibus quando houver
melhorias na via, incluindo o

alargamento da rua.
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P rson gem
·stórico

Elvis Presley
Elvis Aaron Presley foi um famoso
músico e ator, mundialmente
denominado como Rei do Rock. Ele
nasceu na cidade de East Tupelo, no
Estado do Mississippi, no dia 8 de

janeiro de 1935. Elvis ficou conhecido
na década de 1950 por sua maneira

extravagante e ousada de dançar. Ele
" tornou-se um dos maiores ícones da

cultura popular mundial do século
20. Entre seus sucessos musicais

podemos destacar "Hound Dog",
"Don't Be Cruel", "Lave me Tender",

. "AlI Shook up". Acompanhado pelo
guítarrístaScottyMoore e pelo
baixista Bill Black, Presley foi um dos
criadores do rockabilly, uma fusão de
música country e rhythm and blues.
Ele faleceu em 1977.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunenâer �2-� Lunelli

197

Testemunhas de Jeová
encerram Congresso Bíblico

Em agosto de 1970, o jornal O Correio do Povo pu
blicou uma matéria que dizia: "Encerrou-se no dia
9, com êxito almejado, o congresso regional das
Testemunhas de Jeová iniciado sexta-feira, dia 7,
subordinado ao tema: "A espécie correta de minis
tros". Os congressistas eram oriundos de quatorze
cidades de Santa Catarina, estiveram reunidos num

clima de verdadeira paz e harmonia para ouvirem
os 18 oradores experientes e capazes que se fizerem

apresentar com ensinamentos bíblicos. O clímax
do conclave foi a conferência intitulada i'A verda
deira adoração contra a falsa", proferida pelo Sr. Ge

orgWarienchuck, representante da Sociedade Torre
deVigia de São Paulo".

O primeiro aspirador surge em 1869, inventado
por Ives McGaffey. O equipamento era acionado
por umamanivela e o pó era bombeado
manualmente para dentro de um pequeno
contentor. Em 1907 apareceu o primeiro
aspirador elétrico, inventado pelo americano
Murray Spangler, empregado da empresa Hoover,
a qual adquiriu os direitos de fabricação daquele
invento em 1908. O aspirador é um equipamento
destinado à captura de partículas sólidas,

.

rmrrnalrnerrts- �pnTinr1(l riara ::lh�nr"pr (l nó

, l

Grupo Lunelll

Pelo Inundo
1997

Morre Diana, Princesa de Gales
Em 31 de agosto de 1997, Diana Frances Spencer,
mais conhecida como Princesa Diana, morre em um

acidente automobilístico no túnel da Ponte de L'Alma,
em Paris, na França. Ela estava acompanhada de seu

namorado, Dodi Al-Fayed, quando "fugiam" de uma
perseguição dos paparazzi. O carro deles bateu no 13°

pilar do túnel. DodiAl-Fayedmorreu imediatamente
e Diana resvalou-se brutalmente durante o impacto
e bateu no banco à sua frente, sofrendo uma
hemorragia interna e quebra de ossos. O enterro

da Princesa de Gales aconteceu no dia 6 de
setembro e foi assistido globalmente por cerca
de 2,5 bilhões de pessoas, tornando-se um dos
eventos mais assistidos da história da televisão.

1888

Ocorre o primeiro
assassinato atribuído
a Jack - O estripador
No dia 31 de agosto de 1888 foi assassinada a

primeira vítima de Jack O Estripador. O corpo
deMaryAnn Nichols foi encontrado em frente
à entrada de um estábulo em Buck's Row. Sua'

garganta sofreu dois cortes
profundos, e a parte
posterior do abdômen
foi parcialmente
arrancada por um golpe
intenso e irregular. Ela
foi uma das 11 vítimas
do assassino em série

nãoidentificado,de
pseudônimo Jack - O

Estripador, que agiu no
distrito deWhitechapel,
em Londres, na segunda
metade de 1888.

FOTOS DIVuLGArír
. vnO

Contabilidade .

Consultoria Empresarial
CF'J:i'St· OOS2íi9t!)

Qualidade
f'\iJ61Í';,'ca

p.J1,!;';P-úr1�.a�I,:i ....:b:;

Credibilldade Confiança
w'I'1·N.gumz..c:om.br gumz@gumz.com.br

I,U)3311-4147 Desde 1978
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Santo Estevão

Noventa
anos de fé
Comunidade festeja até domingo, com
celebrações religiosas, carreata festiva

e diversas atividades sociais

esde 1893, a

comunida
de húngara
que havia mi

grado para o

Brasil iniciou
um movimento religioso para
valorizar a cultura germâni
ca e promover missas. Esse
encontro começou nas casas

dos próprios moradores até a

construção da capela-escola
Santo Estevão.

Anos depois, em 1922, com
a união das pessoas da comu

nidade e trabalho voluntário, a
capela-escola virou uma gran
de estrutura para pregação e

ponto de encontro de todos.
Com o tempo, a igreja se trans

formou numa comunidade.
Esse resgate do passado será

valorizado a partir de hoje até

domingo, com a celebração dos
90 anos da Igreja Santo Estevão,

da localidade de Garibaldi, em
Iaraguá do Sul. O evento terá

celebrações religiosas, carreata
festiva e atividades sociais.

A presença da fé é constante.
A moradora Anita Carlini cuida
da manutenção na estrutura do

tempo. Nascida e criada em Ga

ribaldi, revela a importância da

celebração desse aniversário. "É
nessa comunidade que eu tive os
meus ensinamentos religiosos e

toda a minha integração com os

moradores da região", destacou.
Marcos Felipe Schwirkowski

também revelou a satisfação de
continuar ajudando a comuni
dade local. liAminha história está
no Santo Estevão", destacou.

UNIÃO Pessoas da
comunidade e seu trabalho

voluntário fizeram da

capela-escola uma grande
estrutura para pregação EDUARDO MONTECINO

Concurso de Declamação
encerra hoje na Scar .

às 17h, declamam os alunos
· dos oitavos e nonos anos, ca

. 'as, �dividua1 e. dUijl
�tre' os critérios deJ .

menta serão analisados: inter

pretação' entonação, dicção
e integridade do texto. Para as

duplas, além dos quatro ítens, .

. 'se
.

cado o entro

A Orquestra de Cordas Pequenos
Vencedores vai até Joinville, nesta
sexta-feira, para participar das.

comemorações dos 31 anos do Colégio
Evangélico do Ceeduc e abertura da IX
Mostra Cultural e Científica daquela

instituição. A Orquestra de Jaraguá do Sul
nasceu há cerca de 2 anos e é formada

por crianças, adolescentes, jovens e

adultos com idades entre 6 e 40 anos. É
apoiada, 'via Lei Rouanet, pelas empresas

Weg e Duas Rodas. Mais informações
.
sobre o grupo através do site: www.

pequenosvencedores.com.br

As apresentações de hoje
ocorrem das 9 às 11h, na ca-,

tegoría IIB2", dos quartos e

quintos anos do ensino fun
damental. À tarde, das 13h30

o .prennados
nheiro e medalha' os cinco

primeiros lugares da' catego
ria solo. Pela categoria duplas, .

serão classificados apenas os

três primeiros lugares, que
também receberãomedalha e

1ft

dinheiro .
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Previsão do Tentpo
Fonte: Epagri e Tempo Agora

Chapecó
'Y �
90 220

Joaçaba
'Y�
70 210

Ensolarado Instável Parcialmente
NubladoTempo bom

Tempo firme com sol e

temperatura em elevação
em se devido a uma

massa de ar seco. Vento de

nordeste, fraco amoderado
com rajadas. Sexta-feira
e sábado: Tempo firme
com sol e temperatura em
elevação em se devido a

uma massa de ar seco.

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Leste-Nordeste 1km/h 98%
• 9h Norte 1km/h 100%
• 12h Norte-Nordeste 4km/h 93%

0%• 15h Leste-Nordeste 10km/h 66% de possibilidade
• 18h Leste-Nordeste 10km/h 68% de chuva °

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

•

nema
PROGRAMAÇÃO DE 31 A 6/9
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Lego - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub, - 14h30
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40, 19h, 21 h1 °
• E aí, Comeu? - Nacional - 15h, 17h
• ARCOIRIS 3
• O Vingador do Futuro - Lego - 19h, 21 h20

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.
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Joinville
HOJE

Mafra
'Y �

Jaraguá do Sul14° 200
'Y �

Ja.ragn& o e Região80 20°
'Y � AMANHÃ
10° 20° MíN: 10°C

MÁX: 23°C
Blwnenau

Rio do Sul 'Y �
'Y � 11022° 10°C
10° 20°

DOMINGO
MíN: 11°C
MÁX: 25°C

SEGUNDA
MíN: 12°C
MÁX: 26°C

São Joaquim
'Y�
6° 18°

ameno.

São Francisco do Sul
• Preamar
• 3h38: 1,7m
• 15h36: 1,6m
• Baixamar
• 8h02: -0,1 m
• 19h51: 0,1m

Florianópolis
• Preamar
• 1h56: 1,3m
• 14h26: 1,1m
• Baixamar
• 18h23: 0,4m
• 21 h54: 0,5m

CriciÚlna
'Y �
11 ° 23°

CHEIA 31/8

MINGUANTE 8/9

NOVA 16/9

CRESCENTE 22/9

Pa avras ruzadas

Tábua
das marés Itajal Imbituba

• Preamar
• 1h40: 1,1m
• 14h08: 1,1m
• Baixamar
• 8h08: Om
• 18h32: 0,4m

• Preamar
• Oh36: 0,7m
• 13h24: 0,6m
• Baixamar
• 7h47: -0,1 m
• 20h02: 0,2m
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HORIZONTAIS
1. Que tem um tom entre o acastanhado e o amare

lado / Resina sintética muito utilizada na confec

ção de produtos plásticos
2. Interjeição de surpresa, espanto etc. I Repercutir

bem
3. Suspensão temporária das atividades do legislati

vo e do judiciário
4_ Compartimento de casa, especialmente o quarto

de dormir
5. Vendedor que oferece mercadorias a domicílio
6. O automobilista italiano Alberto, duas vezes cam

peão mundial (52 e 53) I (Qufm.) O mercúrio
7 _ O saxotonísta norte-americano Gelz (1927-1991)
I Ave pernalta de arribação

8. O símbolo qufmico do cobalto I Trejeito do rosto
9. Que pode ser limpo
10. Espécie de tranqueta
11.lsolar

2 3 LI

12. Arbusto cuja casca cede um bálsamo aromáti-
'11C'O e .cuja madeira, castanha e dura, serve para

construção e dormentes I Abreviatura de Shilling
1213_ O fim de ... Arkansas I Amparo, auxílio.

VERTICAIS
1. A capital da Sfria I Sistema Único de Saúde
2. As iniciais da atriz Ximenes, das telenovelas.l

Qualqu�r erva que serve de alimento ao gado /
Ideia central, conceito que inspira

3. Boteco de favela I Bastonete para escrever, espe
cialmente em papel

4. Abrir inteiramente
5. Temer / Qualquer estrago ou dano material que se

repara com dinheiro
6_ Unidade de peso que se abrevia cg
7. Grande peça fixada no chão à beira da calçada,

onde se prende a iluminação pública / Situado na

face posterior
8. Recipiente para flores I Alojamento para turistas /

(Pop.) Olá, em inglês
9_ Jog'O de cartas em que ganha o parceiro que pri

meiro reúne um naipe completo I Ficar no mesmo
n(vel ou altura.
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RESPOSTAS NA MESMA EDiÇÃO
36 PÁGINAS' APENAS R$ 4,90
MAIS UMA REVISTA MENSAL
COM QUALIDADE A RECREATIVA

CONFIRA AS NOVIDADES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ELTON MELCHIORETTO

contato@poracaso.com @poracaso /poracaso

'.Eleiç6es 20.12
O que você quer vermudar em

Jaraguá cau-.: os IlOVPSmandat
.

"Quero ver acabar com O monopólio
do transporte público e com o cartel
descarado de vários outros serviços e

produtos, como a gasolina, por exemplo."
Alexandre

Schmidt, web
designer

Mercearia Dona Rita
Outro quemanda boas novas é nosso caro

Iulmir Rozza, que convida quem estiver de

passagem pela Barão do Rio Branco a dar
uma paradinha namercearia que abriu
em sociedade com o amigo CesarAugusto
Corso. O estabelecimento inaugurou ontem, às 19h, e é ponto
de visita obrigatório pra qualquer um que ame gastronomia. A
decoração remete àqueles saudosos "secos e molhados", qu� faz
o ambiente, complementada pelo atendimento personalizado
dos proprietários. A carta de produtos conta com cafés, grãos,
temperos, ervas, azeites, queijos e embutidos, tendo também
vinhos, cachaças e cervejas importadas. E pra fechar o pacote, logo
mais vão rolar cursos gastronômicos lá. Fácil de achar o ponto,
entrem na rua Guilherme Dancker (segunda à esquerda após o

Angeloni). O endereço é o de número 34. Contato: 3084-3012.

ad liouna
Juliano manda boas novas, informa
que o Madalena Chopp & Cozinha
teve área ampliada, aumentando a

. capacidade de atendimento de seu

charmoso restaurante para até 40 novos
clientes. Ainda pensando no volume
de frequentadores, a casa também
teve ampliada sua recepção e caixa,
aumentando o conforto de quem
está aguardando atendimento. E não
parando com as novidades, a decoração
foimodificada e está nas mesas a nova

versão do cardápio, que conta inclusive
com versão em inglês para recepcionar
os visitantes estrangeiros da cidade .

ELTON MELCHIORETTO

Leandro ·Lichtenberg .

curtindo com sua namorada i
Aline Oechsler a Sexta f
Universitária da Upper
Floor, em Guaramirim

.

.'.........................................................................

Sábado de Stamm
Preparem-se, senhoras e senhores,
que além da previsão do tempo
otimista, temos outras boas premissas
para a grande festa deste sábado!
A realizar-se no Parque de Eventos
este ano, nossa Stammtísch terá praça
de alimentação (com batata recheada,
crepes, sorvete etc), infraestrutura
com muito mais banheiros, ausência
total de som mecânico, equipe de

segurança contratada, seis bandinhas
típicas revezando-se na animação e,

por fim, cobrança na entrada para
controle - serão R$ 5 para não

participantes, com toda verba revertida
à Apae. O evento começa às 10h e vai
até às 18h. Os mais empolgados já
estão com after marcado na Lico.

.......................................As belas
Carla

Vepeck
e Bruna

Vicente,
em pausa
na balada
do Divino
Club para
o shot da
coluna

ERIC DE LIMA

.:

.

o sorriso
de

Daniela
.Schütz,

destaque
na pista
do club

TheWay

Squash
Faltando exatamente 16 dias para a inauguração
de seu segmento casa noturna, há quem não tenha
se dado conta que o Epic Jaraguá já está com suas

quadras de squash funcionando desde o dia lo ..
Pintou a vontade de jogar ou conhecer? Basta

agendar horário pelo telefone 9646-2994. Grande
diferencial: as quadras são climatizadas.

Hoje a noite
• 21h - Sexta Living ! Shaw com pabriel Borges
Locai; :the Living 147 3054 0800

• 22h - Sexta Universitária Especial! Shaw com Pernando
Lima I DJ Sandro Peres
Local: Uppel'Floor, em Guaramitim 14;7 99i5 2239

• 22h - Sacra - Peira / Shaw com Ulysses e Thirray
Local: Sacramentum Pub 14788321524

.
. � .'

Sábado 1
'

• 22h - Música aoVivo! Shaw com Paulo Henrique
Local: Sacramentum Pub 14788321524

q, ,

.,

, '�. "iJ) Ij
"

'

j

, J�"I.,,' !' ,I
,,'e.' :1 _ .' r.'

'

• 2!âli -"'Ladies Flret:H Showconi Léo Lima { Elas free áté a 23h'
Locá}: Upper Floor, em Guaramirim 147 9915.2239

.; .
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Alegria,
alegria...

Ah, como seria sem graça a

vida sem amizade. Nada
é mais confortável do que es

tar ilhado de amigos, respirar
estimas e aconchegar-se em

boas energias. Não, é? Por isso
convoco a todos para compar
tilhar no sábado, a partir das
10h, no pátio do Pavilhão de

Eventos, da 1 Da Stammtisch,
com aquele panorama demui
ta alegria, alegria. Outra coisa:

a entrada para quem possui
convite é R$ 1 e sem convite R$
5. Toda a renda será revertida

para aApae de Iaraguâ do Sul.

r:

·r
KAy;'ÓS
H01El

Bodas de
Diamánte
o corupaense e italiano dos

bons, Gervásio Zanghelini, que
vive intensamente baseado nos

laços de amor, fé, fraternidade
e otimismo aos 89 anos, claro,
ainda commuita disposição
para auxiliar as pessoas,
festejou ontem, ao lado de sua

amada Onda Nagel Zanghelini,
Bodas de Diamante. Sessenta
anos de feliz vida conjugal.
Parabéns! O meu desejo é que
o casal e toda a família sejam
plenamente felizes.

C r guá Auto Elite
A scolhe perfeita

ISO 9()Ol

Moa Gonçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Grávidos
o querido casal Paulo e Iaque Bassani está ansioso
com a segunda visita da cegonha. Parabéns,
amigos, e que Deus abençoe o filho de vocês.

f'

Batalhadora
"Quem quer fazer alguma coisa, encontra um
meio. Quem não quer fazer nada, encontra
uma desculpa. O destino não é uma questão de

sorte; é uma questão de escolha". Belissa Lisboa.
mesatenista treinadora em Herval D'Oeste (SC).

Mutas
Rui Lesmann está pegando forte em sua

campanha contra as multas de trânsito, em
Jaraguá. Segundo ele, se eleito, vai tentar
derrubar todos os "pardais" da cidade.

Leitor fiel
O leitor fiel de hoje é o famoso pintor Luiz
Figueiredo. Ele também, sempre que pode,
acompanha o meu trabalho. Valeu!

Gabriel Borges
o cantor sertanejo Gabriel Borges será uma das

atrações hoje à noite, namovimentadaThe Living.
Omulherio entra free até as 23h. Vai perder?

Alter Stamm
No sábado, após a 10a Stammtisch, o meu
parceiro de sempre, Cristiano Iunkes, o Neni,
movimenta no Bar Lico, um After Stamm. O
fervo será embalado pelos DJs Alva, Conra e

Eduardo Moretti. Imperdível!

NIVER
Talita

Cardoso,
ao lado do

seu João

Luciano, o
Índio Véio,
comemorou

ontem, no

Espaço
do Oca, a,
idade nova

Você nunca sabe que resultados virão
da sua ação. Mas, se você não fizer

nada, não existirão resultados.

Gandhi

BALADA Eli Lorenzine
conferindo a Patuá Music
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NlGRT'
Danielli

Maasnos

corredores

da Upper
F100r

MAURICIO HERMANN /DIVULGAÇÃO

Nas rodas
•A artista plástica Tânia
Cotrim aproveitou a

temporada de férias nos
Estados Unidos para
realizar um importante
curso de fotografia,

•A LecimarMalhas,
dos amigos Moacir e
Rosangela Schmitz, como
sempre, está apoiando a

Feijoada do Moa.

� O meu mano Nicácio

Gonçalves, depois de uma
delicada cirurgia, passa
bem, graças a Deus.

Futebol suíço
Para galera que curte uma boa
pelada e de quebra faturar sete
mil reais, vai rolar no dia 6 de
outubro até 8 de dezembro, no
Complexo Esportivo Iaragua,
o lo Iaraguá Oodle's Cup, um
campeonato de futebol suíço,
que reunirámais de 40 equipes
de nossa região. Vai perder? As

inscrições podem ser feitas no
telefone 9985-6633.

Vai perder?
Os ingressos para a 12a

Feijoada do Moa, que acontece
dia 22 de setembro, nas
piscinas do Beira Rio Clube
de Campo, já podem ser

adquiridos. O primeiro lote
está sendo comercializado
ao preço único de R$ 35,
'na Revista Nossa e Capital
Imóveis. Corra e reserve sua

camiseta. Mais informações
no telefone 3370-2900.

Zé da Galera
No Calçadão de Jaraguá,
"Zé da Galera" recebeu ontem,
ligação em seu celular. Dieter
Janssen é o futuro prefeito
daqui!", anunciou, de primeira.
A pessoa perguntou o que
acontece. "Depois eu explico!",
disse e desligou o telefone.
Na outra esquina,
iniciou a panfletagem.

Promoç-ão Compre e 'Ganhe II!Fies�a Iplgrade" \flUida até 31iU8/2012. Na F:()II'd o slau F'o:rd fiil1sta Rocalilill já vem, com upgrade. Compre um dos catálogo,s t;tamcipantes, da promoção e. receba u.m catálogol s'Uperiot confotme
iplreviamelllte ,définidoJ, P,luticlpam detda campannEf os 'catá,togos fAE3" fBf3j FDC3, :SAf3 e SID3. Regulamento 'coQlple,fo e i�3�orllillações $lobre çada um: dos cat,álogos podeln ser consultados atr,m,'1és 'o site
wwwJolld,çom.br , nos Distrõbluidor'8ts Ford ifDlIJI através do CAf � 08001033613. Esta promoção não é válid,s,para �eíou�o:s ,adquiridos namodalidade ale Venda Direta por pHsoa ,juIJ'Wica, Preço,s v,álidos atê 31/01812012
IQIII enrtuanto durarem os es�oques � U}IO unidades, hr.lJ Fiesta RoCam Hateh '1.61 2013lcat fEE31 a partir i(JIa, R$l1.990 ã v:f.sta. Ford fiBlná Ane'am $edan UI ZOflr '(cat Sel!1 a ,am, de R$ 33.990:ã vista. Nãol abr,jiT!lge
segü:l'O:, aCB®sórios, documentação $J Sienl.ços de de.spaehante, mi'�t&t8nçã'or ou qualqlii,r nutrI sfl;j:viço prestado per,o Dristrrlbuidl1Jlf. ,Sujetto ii aprovação. d!lJ tr6d�to" 19 lIai!:a( de 'tClluposlçio do ClET poderá s:mnu aftlf,8Içiã.o,
qlll�mdo da d8ila ef,edliliJ da; e(mtra�açiãll!lld considerando 'o 'Ii'alo" 113/111, bem ,adquiri'd0; as, despesas contíf,';êjtad,as !plelo del1�ef cus':os, de Regisltro$ de ,CartórNO,S variã'lleis de acordtlli tom a Uf �;não ililJcfuSI, /1110 valor da!s parcelas
1/11, no dfeulo di' tU, :a' data, da oolil,tnd:açio, 'Círmtr.a1:as: de f,ili8I'1cie!Ru.mto 'I Arr.e/lild�mleI1:o ,fifjllld tr;edliit Sião ope,aciona�ijzl\l'os :ple�o' Bancllllll�adesço F�laneii!mentals S,A. 'V�lJNS: v,â�i,dos para 'tlillles ,'&ó��dias:. �l'e,te ,iPielus:ol,

CAHTÁO' fORO fffíÚCARO, SOlICITE ,IA.OSEIJ•.

moagoncalves@netuno.com.br

Desfile Cívico
Amanhã, às 14h30, acontece na rua DanielMarangoni, em
frente à Igreja Nossa Senhora Rainha da Paz, naVila Nova,
o tradicional Desfile Cívico. A iniciativa é da diretoria da

Associação de Moradores do BairroVila Nova.

... ..."
/
/'

�u�""'� i!;$, 1D.4l()!i'�IDIfI_,,,,,,,,1l>1�'rl;«lil'\!,!,iI'rdll; 'l'!1II'FQnII1i1!1'l),
(iIiII'liõIfI.�lfi'I1I1IIl.Jl!I<!I;"''!i'iJIII�l'II!IrliOOl·'''IlIiIlI�i>I!!'''''.�_''''l:a_

i rep o.
,

Iâraguá do Sul bandido
não tem vez. A polícia,
mesmo em condições
precárias, sempre tem
levado a melhor. Uma
bola branca!

• Alisson Muller é o
aniversariante mais

festejado de hoje. Cheers!

• RaquelDuarte eRogério
Thimotio formam o novo

cEsalzinho que desfila nas
baladas da moda.

Cris Badu prepara os

quitutes para comemorar
no próximo dia 13 a idade
nova.

• Cá para nós, por
enquanto, no julgamento
do mensalão, o único que
está se dando bem até

agora é o Luiz Gushiken,
, -"ne, nao.

MORETTI
Jaraguá do Sul
(4.J� 327,4 ..2800
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CrônicaJoão Chíodíní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

Numa lanchonete qualquer...
- Olá, boa tarde.

- Boa tarde, nosso amigo. O que vai ser?
Ele observa a estufa de vidro abarrotada
de bolinhos de carne, pastéis, coxinhas
e outras frituras gostosas que eu nem

consigo descrever.:
- Eu vou querer uma coxinha e um

refrigerante.
- Tudo bem, pode sentar que eu já levo.
- Sem problemas, vou sentar aqui no
balcão mesmo,
- Aqui está seu refrigerante. Já trago a

coxinha, só trinta segundinhos, já fica
quentinha.
- Como assim?Você vai aquecer no
microondas?
- Só dar uma aquecida, é rapidinho.
- Não, não, amigo. Quero o salgado assim
mesmo. Não gosto desse calor artificial e
borrachento de microondas: "Borracha
por fora, fervendo por dentro."
- Vai.comer frio mesmo?
- Como assim? Frio? Estava na estufa!

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18H

Lexor auxilia Rodrigo, e Angélica acorda do coma. Fernando con-
• fronta Melissa e insiste na ideia de se casar com Regina. Carmem e

Zé incentivam Jacira a posar como modelo para Gil e assim divulgar
suas bijuterias. Beatriz flagra Regina humilhando Valdirene. Rodrigo
leva Divina e Junior para morar na mansão. Pedro resiste ao pedido de
casamento de Gracinha. Melissa tenta descobrir o paradeiro de Elisa
com Virgílio. Beatriz conta para Gabriela que descobriu sobre Regina.
Bruno confessa a Beta que está dividido em relação a Cris e {�Iiana.
Angélica não consegue se lembrar de Rodrigo. Melissa acredita que
pode ser absolvida de seus crimes por falta de provas contra ela. Fer
nando avisa a Regina que, para ficar com ele, terá de deixar Michele
com Valdirene. Virgílio procura Elisa.

CHI!lIls DE CHARME • GLOBO· 19H
Gilson e Penha se desentendem. Cida fica abalada com o

que Isadora lhe diz sobre Conrado. Niltinho ajuda Isadora a sair
do Borralho. Penha' encontra um bilhete de Gilson em seu carro e
fica culpada por tê-lo tratado mal. Chayene fica tensa com o empe
nho de Socorro para cantar com ela. Sônia vai à casa de Branca e

fica constrangida ao encontrar Sandro. Inácio avisa Sidney que se
afastará por um tempo do bufê. Samuel comenta que Gilson ficou
interessado em uma mulher na praia e Lygia não gosta. Gilson e

Penha pensam um no outro. Rosário fica aflita por não ter ensaiado
com Fabian. Sarmento recebe uma má notícia sobre seu processo.
Rosário beija Fabian/lnácio, que se surpreende.

AVENIDA BRASIL • GLOBO· 21H
Jorginho fica chocado com a revelação de Tufão e desiste de

contar sobre seu namoro com Nina. Carminha manda Max voltar
para a mansão. Santiago consola Lucinda. Jorginho não conta para
Nina sobre os sentimentos de Tufão. Muricy espera Tessália sair
para se encontrar com Leleco. Carminha percebe que Tufão não
gosta mais dela. Jimmy expulsa Cadinho da empresa. Verônica dis
cute com Monalisa na reunião de condomínio. Cadinho avisa que
está falido e Verônica diz que não ficará com ele. Max convence
Ivana a reatar o casamento. Jorginho revela para Leleco que é o
namorado de Nina. Tufão pede a separação a Carminha.

GABRIELA - GLOBO - 22H
Ramiro decide escutar Alfredo, que lhe pede para não machucar

Mundinho. Zarolha convence Gabriela a visitar Nacib no Vesúvio, cer
ta de que o comerciante não gostará de ver a mulher na rua à noite.
Arminda desconfia de que Zarolha não gosta de Gabriela. Nacib não
gosta de ver Gabriela e a proibe de sair à noite. Machadão se declara
a Ramiro e diz que deixaria o Bataclan para ficar com ele. Mundinho
avisa a Gerusa que ela terá que enfrentar o avô. Arminda entrega a

Iracema um porta-joias e a ensina a enrolar Jesuíno. Zarolha diz a

Nacib que o povo de Ilhéus o ironiza por causa de Gabriela. Berto de
monstra interesse por Zuleika e convida a ela e sua família para jantar
na casa de seu pai. Coriolano pergunta a Josué quem é a mulher com
quem ele tem um caso. Iracema se arruma para a noite de núpcias.
* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

•

Fiscal de lanchonete
mais propício para multiplicação de
micróbios! É errado manter o salgado
assim. Além de ruim, ainda é um perigo
para a saúde. c

- Você é um chato, isso sim.
- Além de estar errado, o senhor ainda
me chama de chato? Faça o favor, hein!
- Olha só, nosso amigo, eu não vi nada
disso no Fantástico, mas você está

parecendo o Lineu, da Grande Família,
isso sim!
- Pode cancelar o meu pedido. Eu não
quero comer isso!
- Vai ficar só no refrigerante?
- É o jeito! Não tem nada descente pra
comer!
- Bem, se quiser, frito um pastelzinho na

hora.
- Fresquinho?
- Fresquinho!
- Beleza! Desde que não seja um pastel de
vento ...
- Você é chato mesmo, senhor!
- Dois pastéis de carne, por favor...

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

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
daAjapra e do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

Tulipa é uma cadelinha de um ano" muit.o sociável e de porte
pequeno. Ela foi abandonada nas ruas de Jaraguá e recolhida
pelo setor de Zoonoses. Já recebeu tratamento veterinário

completo: banho, castração, vacinação antirrábica e

chipagem para identificação e está disponível para adoção
na Clínica Schweitzer. Contato: 3275·3268
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Horóscopo
C'Y) ÁRIES

.

I No trabalho, é melhor observar os fatos
do que se comprometer com resultados
incertos. Poderá receber críticas por sua
atitude, mas esta será a melhor maneira
de se preservar a sua reputação.
Mostre-se presente na vida de seu amor.

Cor. branco.Tem que estar quente!
- Não ... A gente aquece na hora, fica
melhor. A estufa é só pra demonstrar.
- Amigo, não pode ser assim, você não
entende! Está errado!
- Quem disse?
- O doutor DrauzioVarella, no Fantástico!
- Quando? Eu não me lembro disso.
- Já fazum tempinho, mas ele disse.
A estufa de salgado deve ser mantida

numa temperatura acima de 60 graus
centígrados.
- Mas aí gastamuita energia!
- Amigo, é uma questão de higiene. Saúde
pública! Pois, entre cinco e 60 graus é
a chamada zona de perigo, o ambiente

TOURO
No trabalho, mantenha distância de
boatos, pois as aparências enganam!
Falsos amigos e pessoas oportunistas
podem surgir em seu caminho. Que tal
ceder às vontades da pessoa amada?
Essa atitude só trará benefícios à vida a
dois. Cor. cinza.

n GÊMEOS
Pode se ver diante de um grande dilema:
de um lado estão os seus anseios
profissionais e de outro as necessidades
de sua família. Talvez seja necessário
sacrificar um para que o outro possa
crescer. Encontrará apoio em sua cara

metade. Cor. laranja.

CÂNCER
No trabalho, podem querer ofuscar o
seu brilho, tenha cuidado! Invista em
seu crescimento profissional e busque
novos conhecimentos para expandir
sua atuação profissional. No romance,
relações desgastadas correm o risco de

romper. Cor. vermelho.

LEÃo
O excesso de confiança pode levar
você a cometer erros. Nem tudo que
acontecer neste dia será a seu favor.
Dedique-se a fazer as vontades das
pessoas ao seu redor e conseguirá bons
resultados. A dois, uma surpresa será
bem-vinda. Cor. amarelo.

VIRGEM
Seja flexível em suas atitudes e entenda
as motivações dos demais antes de
emitir o seu próprio ponto de vista. Hoje,
é melhor ceder do que se meter em
discussões. A dois, realize um desejo da
pessoa amada - você a fará muito feliz.
Cor. cinza.

UBRA

Discrição é a palavra de ordem deste
dia em todos os setores. No trabalho,
evite conversas improdutivas. Mantenha
o foco em uma atividade de cada vez
ou poderá desperdiçar suas energias.
O amor pede um momento especial:
dedique-se! Cor. creme.

ESCORPIÃO
Reflita antes de dizer o que pensa e

poderá evitar conflitos em todos os

setores de sua vida. Sua criatividade
estará em alta, aproveite para
expandir seus planos pessoais.
Romance protegido. Confie mais em
seus sentimentos. Cor: azul-claro.

SAGITÁRIO
Talvez tenha que ceder às vontades
dos outros para manter a paz no
trabalho. O momento favorece a troca
de experiências, principalmente com os

mais jovens. A sintonia com sua alma

gêmea estará muito grande. Cor. branco.

V\ _ CAPRiCÓRNIO

"P OS astros pedem mais calma e discrição.
No trabalho, tenha atenção ao lidar com
o que envolve papéis. Manter a discrição
será preciso para não se envolver em
fofocas. Em casa e com o par, evite
brigas à toa. Cor. rosa.

� AQUÁRIO
� Sua vida financeira merece uma atenção

especial. Tome atitudes mais práticas e
corte despesas com supérflUOS se não
quiser se ver em apuros mais adiante.
No campo amoroso, compartilhe seus
medos e vai obter o apoio. Cor. creme.

PEIXES
Acredite mais em sua capacidade de
ser feliz e de alcançar o que deseja.
Procure trazer mais alegria, consolo
e felicidade para as pessoas ao seu
redor, principalmente aos familiares.
No amor, seja compreensivo(a) e
contorne problemas. Cor: preto .
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A CiaAlma livre vem a cena convidar para a abertura da Exposição da Família Kesperle (Bonecos de luva do teatro alemão) e
.

entrega solene de 16 bonecos de luva utilizados pelaMóin-MóinMargareth Schlünzen nas décadas de 50 a 70, em Iaraguá do
Sul e região. O material foi cedido pela sua NetaKarin Schlünzen. O Evento rola amanhã, às 19h, noMuseu Emílio da Silva, em
Jaraguá do Sul. TEMXENTE UMA FEIS, da Cia.Alma Livre, é a peça que abre amostra.

c U L T

,ogspot.com
CABANACULT
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SILVIO BOPPRÉ
1 ° - Beatles - With a little help frommy
friends
2° - Led Zeppelin - Kashmir
3° - Deep Purple - Lazy
4° - Pink Floyd - Money
5° - Tin Machine - Prisioner of Love

6° - Terço - HeyAmigo
7° - Made in Brazil - MinhaVida é Rock N Roll
8° - Guns'n'Roses - You Could Be Mine
9° - Black Crowes - Remedy
10° - Dick Dale - Misrelou

O mestre Silvio Boppré vem com algumas surpresas, mas
me sinto na obrigação de falar desse clássico que é MONEY,
do Pink Floyd. A faixa é do álbum THE DARK SIDE OF THE

MOON, de 1973, e foi escrita pelo baixista RogerWaters. Um
dos elementos mais distintivos de "Money' é a sequência
rítmica de efeitos sonoros.Waters havia feito gravações de
moedas tilintando, uma caixa registradora tocando, rasgar de
papel, umamáquina de contagem de cliques e outros ítens

para a construção de um sete-beat loop de efeito.

CARLINHOS PISKE
1 ° - Bill Halley e Seus Cometas - Rock
Around The Clock
2° - The Beatles - Revolution
3° - Bob Dylan - Blowin in TheWind
4° - The Rolling Stones - Sympathy
ForThe Devil

5Q - Pink Floyd - Time
6° - AlexHarveyBand - The Faith Healer
7° - Deep Purple - Smoke onTheWater
8° - Black Sabbath - Heaven andHell
9° - UriahHeep - Wizard
10° - Led Zeppelin - Whole Lotta Love.

A surpresa do Top do nosso guru, Carlos Piske, é a
músicaWizard. Uriah Heep é uma banda britânica
de hard rock formada no final dos anos 60, que se

.

caracteriza por suas canções melódicas e vocais
harmoniosos. Wizard é a faixa de abertura do álbum
Demons andWizards, o quarto da banda, lançado
em 1972. http://www.youtube.com/
watch?v=tNxCdc2-ZG4

'

Estreia em breve o programa de entrevistas do Cabana Cult.
"Na komki" vai levar os entrevistados para dentro de uma
Kombi literalmente. Foram tirados os bancos de trás do
veículo e colocado um sofá de frente para as portas laterais,
que ficarão abertas. A câmera fica do lado de fora. É desse
sofá 'que pessoas interessantes vão ser entrevistadas por
nós, do Cabana. E para abrir os trabalhos, o Cabana faz
a sua parte na corrida eleitoral para prefeito de Jaraguá
do Sul. Convidamos os três candidatos para virem falar
sobre CULTURA, que é o nosso foco. Assim, vocês que nos
acompanham no blog terão oportunidade de saber um

pouco mais sobre o que os candidatos estão planejando
para a CULTURA da city.

E amanhã, no ParqueMunicipal de
Eventos de Jaraguá do Sul, rolamais
uma edição da Stammtisch.
É dia de ver e rever amigos, trocar ideias, comer bem (e
bastante) e tomar aquele chopp geladíssimo.
Na cultura daAlemanha eÁustria o Stammtisch ("mesa
cativa" em alemão) é um local de encontro reservado
num bar ou restaurante para um grupo de pessoas que se

reúnem para beber, comer e conversar.
O evento, no formato como é realizado aquino Brasil, não
existe emnenhuma outraparte domundo. Deixando de lado o
nome original germânico "StrassenfestmitStammtischtrefferi',
passou a se chamar apenas de Stammtisch e passou a ser
consideradauma "celebração à amizade".Que neste ano seja
realmente um evento destinado à celebração da amizade,
e que as brigas que aconteceram na última edição sejam
deixadas de lado em nome da amizade e do que realmente

significa o evento. Não se esqueça, vá de carona, táxi, de
qualquer jeito, menos dirigindo. As consequências do
seus atos após o evento podem prejudicar avida de outras
pessoas e também a sua Prosit!

:; HOJE ,

• BANDANBLA (BALNEARIO
CAMBORIÚ) - Ueo Bar - 22h

• ULYSSES ETHIRRAY -

Sacramentum pub - 21h

Quer ver sua sugestão de conteúdo aqui'? Então mande seu material para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com
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"

o mar é incomparável, quase indescrití
vel, super transparente, com anéis de corais,
com tons de azul e verde e águas mansas.

Uma cordilheira de origem vulcânica sub
mersa, da qual só se veem os picos brinda os
turistas com uma infinidade de peixes, ve-
getação exuberante e várias espécies de flo-
res. É praticamente o paraíso na Terra, salvo
o inconveniente de ser um lugar distante
para nós, do Brasil, e particularmente caro.

A Polinésia Francesa é um conjunto de
cinco arquipélagos que mais parece um pa
raíso perdido no Oceano Pacífico. Afastado
de tudo, o território francês de 118 ilhas tem
como vizinho mais próximo a Nova Zelân- t��
dia, localizada a 4mil quilômetros.

O Tahiti é a principal porta de entrada

para os turistas. Por lá, os programas são
os típicos litorâneos: mergulho, passeios
de jet-skí e catamarã e banhos em lagos na
turais cercados por corais. A capital da ilha
de Tahiti é Papeete, que, com ares de uma

grande cidade, oferece muita agitação, lo
jas, mercados e vida noturna. É por lá que
encontra-se uma das ondas surfáveis mais

temidas, a cavernosa Teahupoo.
O clima é privilegiado. Os luxuosos

resorts polinésios com bangalôs sobre a f>

água, imensas piscinas, luaus e piqueni
ques à beira mar fazem desse lugar o so

nho de consumo de milhares de pessoas,
pricipalmente casais, desde os que estão

em lua-de-mel, até aqueles que pretendem
se casar num? cerimônia pra lá de exótica.

Casar no Tahiti é sinônimo de uma ce

rimônia especial com direito a preparação
com roupas típicas, ritual para afastar os
maus espíritos e para a purificação da
união. É realmente deslumbrante". E os ca

sais apaixonados ainda contam com a ga
rantia de termuitamúsica, dança, bebida,
um jantar especial e o mais importante:
uma lembrança para a vida toda.

FOTOS REPRODUÇÃO

www.ocorreiodopovo.com.br

É a ilha mais importante da Polinésia

Francesa, onde fica a capital Papeete e o

único aeroporto internacional. É a ilha com
maior atividade noturna e lugares de inte
resse cultural. A península de Tahiti Iti, no
lado oposto de Papeete, com montanhas,
cascatas e selvas é ideal para o ecoturismo
ou para contato com o povo local.

-

É sem dúvida a mais famosa dentre as

ilhas da polinésia. O maior atrativo é o co

lorido das águas, que brilham com tons

inimagináveis de azuis e verdes. É também
a ilha favorita dos casais em lua de melou

viagens a dois. Bora Bora tem as mais lindas

praias de areia coralina, com pequenas ilhas
de recife, chamados de limotu".

Moorea é a ilha com melhor acesso

desde Papeete. Apenas 18 km de mar as

separam. Caracterizada por uma natureza

exuberante, lindas montanhas e vales es

carpados é perfeita para o ecoturismo, lua
de mel, e para aqueles que buscam ativida
des completas. Moorea é a ilha com maior

riqueza cultural: artesanato, tatuagens, es
petáculos folclóricos e galerias de arte.

COMO CHEGAR
A maior parte dos voos saem de Gua

rulhos (SP) e fazem conexões no Chile ou

nos Estados Unidos, para aí seguirem para
Papeete. Para adquirir pacotes de viagem
incluindo hotel, consulte um agente.

Cedmoniaf e assessona completa para seu casamento.
Perfeito em todoS os detafhes..
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Qual mulher ou homem nunca so

freu com' quedas de cabelo, caspa ou

pior ainda, teve medo da calvície? Ape
sar desses problemas fazerem parte do

cotidiano da maioria dos brasileiros, o
ramo que trata especificamente deles

ainda é novidade no mercado do país.
Pouca gente conhece os benefícios da

tricologia, a ciência que estuda e trata

as patologias do couro cabeludo.
.

De acordo com Simone Correa, Tri

cologista que atua em Santa Catarina

e uma das poucas no Brasil, a maioria
dos pacientes que procura este tipo
de tratamento já está extremamen

te frustrada com o problema: "São

aquelas pessoas que já tentaram de

tudo. E como a Tricologia abrange um
ramo bem específico, acaba possuin
do muitos recursos de tratamento",
diz. E é aí que entra o trabalho dessa

profissional, que começou a estudar

a área há nove anos, através de um

curso de especialização australiano, o
IAT (International Association of Tri

chologists) se aprofundou ainda mais.

Gostou tanto que nunca mais parou.
Atualmente possui uma extensa lista

de cursos no currículo.

Simone explica que os tratamentos,.

de ummodo geral, partem de uma ana

lise clinica do cabelo e do couro cabe

ludo, seguido de um exame de micros

copia óptica, onde o problema é então

diagnosticado. A partir daí um trata

mento personalizado é apresentado e

desenvolvido nos pacientes. O trabalho

de uma Tricologista geralmente é de

senvolvido em parceria com profissio
nais de outras áreas, como nutricionis
tas e psicólogos. ilÉmuito comum que o

stress e a má alimentação atuem como

potencializadores do problema, diz ela,

,

?
•

acrescentando que a mudança de al

guns hábitos no dia a dia é fundamen

tal para o tratamento, que é realizado a

médio e longo prazos, geralmente de 10

meses a 2 anos.

Entre algumas das patologias trata
das pela especialista, está a Alopecia
Androgenetica, mais conhecida como

calvície. Por incrível que pareça, essa é

a causa de 95% dos atendimentos femi-

ninos realizados nas clinicas de Simo

ne. Essa patologia dos cabelos abrange
a perda de volume, fios fracos e'queda
em excesso, e está ligada ao stress, àmá

alimentação, dietas milagrosas e tam

bém ao excesso de química. "Quando
os pacientes me procuram, em geral já
perderam 30% dos fios", afirma a espe
cialista. Para evitar que o grau piore, a

tricologista recomenda que se o cabe-

Fone: (47) 3429-2003
Rua Dr.Marinho Lobo, 80 - Sala 306
Bd. CentroMédico - ]oinville/SC

Fone: (47)3366-3019
RuaDinamarca, 197 - Sala 101

Bd. Ilha do Capri - Balneário Çamboriú/SC
Visite nosso website: uruno.clinicarecupere.com.br

lo cair em excesso, no travesseiro, pela
casa ou no chuveiro, é recomendável

procurar um especialista. "Esses são os

principais sinais. E 'na maioria das ve

zes conseguimos recuperar esses fios

através de tratamento especifico que
utiliza alta tecnologia como o 'laser,
eletroestimulação folicular, fotobio

modulação entre outros", diz. Outro

problema bastante comum também é

a queda de cabelo pós-parto, problema
que atinge a maior parte das mulheres.

"Durante a gravidez o cabelo fica até

mais bonito. Mas após o nascimento

do bebê, eles caem em excesso. Se após
três meses essa queda ainda continuar,
é hora de procurar ajuda".

Problema comum no dia a dia e

que incomoda bastante as mulheres

são as caspas. O que muita gente não

sabe, entretanto, é que o excesso de
. oleosidade e o stress contribuem sig
nificamente para o aumento dessa der

matite. Nesses casos o indicado é lavar

os cabelos diariamente e procurar um

especialista para descobrir qual o me

lhor tipo de shampoo para o seu tipo
de cabelo.

Outra questão que merece cuida

do, de acordo com a tricologista, é o

famoso "rabo-de-cavalo" e os coques.

Apesar de serem super charmosos e

essenciais nos dias de calor, a especia
lista recomenda que as mulheres evi

tem prendê-los de maneira muito forte
e que não fiquem com eles assim por
muito tempo. Se essa for uma atitude

recorrente, a raiz pode ser lesionada e,

dependendo do estagio, a situação é ir

reversível. Por isso, é importante ressal
tar sempre: quanto antes os problemas
forem tratados, melhor e maiores são

as chances de sucesso no tratamento.

Fone: (48) 3224-0606
RuaMenino Deus, 63 - Sala 208

Bd. Bahia SulMedical Center - Florianópolis/SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BEM-ESTAR E SAÚDE 1181 SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2012

Por Renê Augusto
Rodrigues,
personal trainer
CRU 7801-G/SC

personalesaude.blogspot.com

Fala aí meu povo. De uns tempos pra
cá você já deve ter lido alguma matéria
sobre corrida de rua, né?! E daí pensou:
"pronto, agora eu vou correr!". Ótimo! Fico
feliz em saber que você tomou a iniciativa
de praticar um exercício. Mas eu te per
gunto: você sabe como começar a correr?

Sempre achei a corrida o exercício
mais democrático que existe: você pratica
a qualquer momento, em qualquer lugar
(menos na nossa cidade, com essas ruas

e calçadas nem um pouco apropriadas), e
treina de acordo com seu nível de condi
cionamento.Mas não basta calçar os tênis
e sair correndo como um louco. Não pre
tendo escrever aqui um manual de corri

da, mas sim, dar um direcionamento pra
quem pretende começar a se aventurar

nesse apaixonantemundo.
As corridas de rua tornaram-se uma

prática bastante comum nos últimos
. anos. Homens e mulheres de todas as

idades têm se dedicado a essa atividade,
visando emagrecimento, condiciona
mento físico e melhora da qualidade de
vida. Sem dúvida, a corrida proporciona
inúmeros benefícios à saúde, entretan
to, é importante salientar que também

pode trazer riscos se não houver um

planejamento adequado para esse tipo
de treinamento.

Durante a realização do exercício,
o nosso organismo é desafiado, o que
representa uma sobrecarga, principal
mente sobre os sistemas cardiovascu
lar e músculo-esquelético. A melhora
da capacidade física ocorre graças à

exposição sistemática a esse estresse,
ou seja, a regularidade do treinamento.
No entanto, é importante que haja um
período de familiarização e que, poste
riormente, o exercício seja realizado de
forma gradativa, respeitando o tempo
necessário para que ocorram as adapta
ções dos sistemas orgânicos.

Às respostas ao treinamento de cor

rida irão depender, sobretudo, da regu
laridade das corridas, da aptidão física

atual, do histórico de exercício físico e

da pré-disposição genética do indiví
duo. Inúmeras evidências científicas
têm demonstrado que a prática regular
de exercícios aeróbicos (caminhar/cor
rer, com intensidademoderada, 2 a 6 ve-

'zes por semana, durante 20-60minutos)
tem impacto significativo sobre o con-

trole da glicemia, pressão arterial, perfil
lipídico e composição corporal, assim,
reduzindoos fatores de risco para doen

ças cardiometabólicas e melhorando a

qualidade de vida dos praticantes. Todas
as pessoas que desejam iniciar a prática
da corrida de rua devem estar atentas às

seguintes recomendações:

6) Use calçado adequado (tênis com
bom sistema de amortecimento), para
evitar lesões articulares e roupas leves

que permitam a eliminação do calor.

2) Consultar uma nutricionista
para adequar a sua dieta ao

seu novo estilo de vida.

Não sou muito fã do termo "opera
ção verão", pois pra mim essa opera
ção tem que durar o ano todo. Mas se

você se empolga com a proximidade
do verão, já está mais do que na hora
de levantar do sofá e tomar uma atitu
de. Vamos lá ...

Mexa-se!

4)Mantenha a regularidade do
treinamento. Não falte às sessões
de exercício, pois a melhora do

condicionamento físico égradativo.

Coraçãoo Ministério da Saúde
. ('

anunciou nesta semana o

início da terceira etapa de
seu programa para reduzir o
consumo de sódio pelos bra
sileiros. O ministro Alexan
dre Padilha e o presidente da

Associação Brasileira das In
dústrias de Alimentação, Ed
mundo Klotz, assinaram um

documento que estabelece
metas nacionais para redu-

. zir o teor de sódio em diver
sos. alimentos processados.
O termo de compromisso
prevê diminuir a quantidade
da substância em temperos,
caldos, cereais matinais e

margarinas vegetais.
Nos documentos. ante

riores, foram regulados ma

carrões instantâneos, bisna
gas, pães de forma e francês,
mistura para bolos, salgadi
nhos de milho, batata frita,
biscoitos e maionese. Soma
das as três etapas, a previsão

é de que até 2020, estejam
fora das prateleiras brasilei
ras mais de 8,7 toneladas de
sódio. A iniciativa faz parte

. do Plano de Ações Estraté

gicas para o Enfrentamento
das Doenças Crônicas Não

Transmissíveis, lançado em

agosto do ano passado.
O termo de compromisso

estabelece o acompanhamen
to das informações da rotula

gem nutricional dos produtos
e análises laboratoriais destes
alimentos. "Com esse novo

termo, pretendemos oferecer
um alimento mais saudável,
tanto no ambiente familiar

quanto nos locais de trabalho.
O Brasil se antecipa às ações
que a Organização Mundial
de Saúde pretende adotar em

relação ao sódio. O modelo

seguido pelo Ministério da
Saúde pode se tornar referên
cia para outros países", afirma
o ministro Padilha.

Segundo aOrganizaçãoMun
dial de Saúde (OMS), arecomen
dação de consumo máximo de
sal por dia é de menos de cinco

gramas por pessoa. No entanto,
dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) re
velam que o brasileiro consome,

emmédia, 12 gramas por dia.
Esse consumo elevado pode

trazer graves danos à saúde.
Uma pesquisa realizada em 2011

revelou que a hipertensão arte

rial atinge 22,7% da população
adulta no Brasil. Se o consumo

de sódio for reduzido para o va

lor recomendado pela OMS, as

mortes por acidentes vasculares
cerebrais podem diminuir em

15%, e as mortes por infarto em

10%. Além disso, o Ministério da
Saúde estima que 1,5 milhão de
brasileiros não precisariam de

medicação para hipertensão e a

expectativa de vida seria aumen-
... tada em até quatro anos.

Menos sal
na comida

Terceira etapa do Plano deAções Estratégicas para
o Enfrentamento das Doenças Crônicas

Não Transmissíveis, assinado em agostode 2011"
deve retirar 8, 7mil toneladas de sódio do

. .,
mercadobrasileiroate 2Q20. .. ' __ " .
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Ponto de Vista
Adelaide Brunilde Dornbusch Ender,

empresária aposentada
Iaede-Iaede.blegspot.eom

Prepare-se para acolher a semente
os jardineiros sabem que

quanto melhor preparada
estiver a terra antes do plantio,
melhor se desenvolverá a se

mente. A mente está para o so

nho, assim como a terra está para
a semente. Quanto melhor pre
parada estiver amente para aco
lher a semente do sonho, maior a
probabilidade de seu sonho criar
raízes fecundas.

A terra bem preparada diz as-

. sim: "Eu aceito a semente".Amen
te bem preparada diz assim: "Eu
aceito o sonho, estou pronto para
o sonho". Orgulhe-se de sua má

quina de sonhos; suamente. Onde
você planta e cultiva seu sonho, é
singular. De todos os seres existen
tes, não há um que se assemelhe,
fale, ande e pense como você.

Alegre-se! Ser singular signifi
ca que você possui amelhor má
quina de sonhos existente para
o sonho que você quer realizar.
Certas pessoas dizem: IIEu queria
estar no lugar (do patrão, de uma
pessoa rica, de um irmão, de al

guém com grande poder como
o presidente de sua empresa)".
As pessoas que dizem isso fazem
vista grossa para a maior de to-

das as dádivas: a singularidade.
Purifique a mente com pen

samentos positivos. Se suas

mãos e rosto estão encardidos
de poeira, sujeira e gordura, sua
mente pode estar encardida de
desânimos, frustração e decep
ção. Da mesma forma que pre
cisamos lavar as mãos antes das

refeições, precisamos purificar
nossas mentes antes de nos ali
mentar dos sonhos.

Para que seus sonhos possam
fincar raízes, você deve livrar-se das
lembranças que remetem ao pas
sado, como a época em que você

pode ter tentado um projeto mal

sucedido, fazendo-o parecer tolo
e sentir-se humilhado ou, talvez,
sofrido fracassos nos negócios, no
casamento ou nos investimentos.

Para purificar amente, pulve
rize-a com atitudes mentais po
sitivas em relação a seus suces

sos e realizações, aos elogios que
recebeu das pessoas, ou vitórias

que você conquistou.
Um contratempo deve ser

visto como meio de tirar algum
ensinamento. Recuse-se a trazê
lo de volta à lembrança. Desfaça
se das recordações negativas.

Plante seu sonho em solo puro.
Utilize a sua visão do desejo a

fim de preparar sua mente para
cultivar um grande sonho. Um
dos estágios de preparação de
sua mente para aceitar o seu so

nho é vê-lo através da visão físi

ca, da forma mais clara possível.
Plante sua semente de sonho.

Imagine uma semente de tomate
da melhor qualidade, criteriosa
mente selecionada. Essa semen
tinha pode se transformar em

cerca de dez quilos de excelente
fruto. Uma semente produz com
facilidade um milhão de vezes

seu peso em boa alimentação.
Mas a semente com todo seu

potencial não se toma tomate se

não for plantada. O mesmo acon

tece aos grandes sonhos.Asmelho
res ideias do mundo para ganhar
dinheiro, implementar um negó
cio, resolver um problema social,
ou realizar progressos na vida são

inúteis se não forem semeadas.
E quando as grandes ideias

são cultivadas em uma mente

bem preparada, são alcançados
excelentes resultados.

As grandes fortunas são ideias
que surtiram efeito. Avalie!

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPúBuCA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADODE SANTACATARINA

Novo endereço: Rua Cel, Procópio Gomes deOliveira, 3OO-Centro
89251-201- JARAGUADO SUL- se - NovoTelefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
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 'osmotivos da sua
recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 220382/2012 Sacado: ALINEVIEIRA DEUANI Endereço: R JOAO PlANIN

CHECK407 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89250-100 Cedente: COOPERATIVAJURill Sacador;
Espécie: DMI - N°Titulo: 4 000039215 01- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.596,65Data

para pagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$28,74Descrição dos valores: Valor do título: R$
1.539,00 - Juros: R$ 5,64 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 220359/2012 Sacado: GERVIS REPRESEND\COES llDA Endereço: R BARAO
DO RIO BRANCO 760 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente: J.P.M.S CALCADOS llDA Saca
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 11507/AI-S - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 388,56
Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$23,89 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 340,51- Juros: R$ 0,79 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220425/2012 Sacado: KAROISA llDAME Endereço: RUA 25 DE JULHO 1430
- Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Cedente: RAFAEL CARLOS FERREIRA ME Sacador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 004335/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 348,05 Data
para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$24,19 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 299,70 - Juros: R$I,09 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220487/2012 Sacado: KRP SERVICOSAGRICOlAS llDA Endereço: RANGE
LO RUBINI 1256 - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: G MAlOCHI E CIA llDA Sacador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 004346101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 7.639,84 Data

para pagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$I08,10 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 7.500,52 - Juros: R$ 85,00 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$17,02

Apontamento: 220463/2012 Sacado:MARQUARDTADMDEBENSEPARTICIPACOES Ende

reço: RGUILHERMEWEEGE 22 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-610 Cedente: POSTO
PEROIA DOVALE llDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 17397 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 488,78 Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$25,00 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 439,62 - Juros: R$ 1,90 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220015/2012 Sacado: ORICO DA ROSA FARIAS DOS SANTOS Endereço: VI
TORINO STRINGARI 58 - VIlA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-355 Cedente: POS
TO PEROIADOVALE llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 144814AA - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 1.084,04Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$26,85
Descrição dos valores: Valor do título: R$1.024,34 - Juros: R$ 3,75 Emolumentos: R$l1,60-
Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 220502/2012 Sacado: PERSONALLnzA BRASIL IND ACESSVEST L Endere

ço: RUAARGENTINA80 - JARAGUADO SUL - CEP: Cedente:ALINEPlAST INDCOMPlAST
llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2097/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
639,42Data para pagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$25,26 Descrição dos valores: Valor
do título: R$ 590,00 - Juros: R$ 2,16 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con

dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220466/2012 Sacado: PERSONALLnzABRASIL INDUSTRIADEACESSO En

dereço: RARGENTINA 80 - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-260 Cedente: BANCO FIBRA
S/A Sacador: INDUSTRIATEXTILAPUCARANAllDA Espécie: DMI - N°TItulo: 86797-3/3-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 290,36Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor
R$24,n Descrição dos valores: Valor do título: R$ 241,98 - Juros: R$ 1,12 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$.23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 220340/2012 Sacado: SMP COM E REPRES ITDA Endereço: RUA JORGE
CZERNIEWICZ 590 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Cedente: KN.D.PRESTADORA
DE SEVICOS lIDA-ME Sacador: DESTAQUE BRINDES IT Espécie:DMI - N°Titulo: 1635/B
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 478,00Datapara pagamento: 31 de agosto de 20l2Valor
R$24,09 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 425,00 - Juros: R$ 0,99 Emolumentos: R$
11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Certifico, que este Edital de lntimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo",
na data de 31/08/2012. Jaraguá do Sul (SC), 31 de agosto de 2012.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 16

Apontamento: 220370/2012 Sacado: BRUNO SAMPAIO FEliPE OUVEIRA Endereço: RUA
CAMPO ALEGRE 315 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-100 Cedente: MARCENARIA GIL
MAR llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 05/05 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 268,26 Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$23,60 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 215,00 - Juros: R$ 0,50 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 220368/2012 Sacado: CaEIRO REFRIGERACOES llDA Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 2650 SL 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-685 Cedente: FRIGElAR
COMERCIOEDlSTRlBUICAO SA Sacador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 5111752902 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 271,33Dataparapagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$23,61
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 218,81- Juros: R$ 0,51 Emolumentos: R$11,60 - Pu

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

Apontamento: 220369/2012 Sacado: CaEIRO REFRIGERACOES lIDA Endereço: RUA
ROBERTO ZIEMANN 2650 SL 01 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-685 Cedente: FRIGElAR
COMERCIOEDlSTRlBUICAOSA Sacador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 5/11744002 - Motivo:
falta depagamentoValor: R$ 412,26Data parapagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$23,93
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 359,42 - Juros: R$ 0,83 Emolumentos: R$ 11,60 - Pu

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

Apontamento: 220389/2012 Sacado: D PRAMAlHAS lIDA Endereço: R JOSETHEODORO
RIBEIRO 1061 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NR AVIAMENTOS llDA EPP

Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: OOO.OOO.B84C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.062,82Data para pagamento: 31 de agosto de 2012ValorR$29,12 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 1.004,04 - Juros: R$ 6,02 Emolumentos: R$l1,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 220448/2012 Sacado: D PRAMAlHAS llDA Endereço: R JOSETHEODORO
RIBEIRO 1061 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89258-000 Cedente: NATIVA FITNESS IND E COM
DE CONF llDA Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 836 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$ 1.288,92 Data para pagamento: 31 de agosto de 20l2Valor R$29,25 Descrição dos valo
res: Valor do título:R$I.230,01- Juros: R$ 6,15 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 220311/2012 Sacado:DANIEIAENGELME Endereço: RUAANGELORUBINI
1256 SL 08 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-000 Cedente: NINI E BAMBINI CONFEC
COES llDA Sacador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13251-4/4 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 1.062,75 Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor R$26,76 Descrição dos
valores: Valor do título: R$1.000,83 - Juros: R$ 3,66Emolumentos:R$l1,60 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 220067/2012 Sacado: EDENIlSON FERREIRA Endereço: RUA JOSE NAR
LOCH 2399 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-790 Cedente: BV FINANCEIRA SA CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Sacador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 540225957 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 26.995,91 Data para pagamento: 31 de agosto de 2012Valor
R$4.735,78 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 22.229,66 - JW"Os: R$ 4.712,68 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro,

CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

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

site: http://www.schroeder.sc.gov.br
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N°. 21/2012-PMS
O Prefeito Municipal, FELIPE VOIGT, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, conforme a Lei Federal n°. 8.666/93 e

suas alterações posteriores. Frente ao parecer conclusivo exarado pela co

missão de licitações, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Aber
tura e Julgamento e seu resultado da Tomada de Preços nO. 21/2012-PMS,
Processo de licitação nO. 105/2012-PMS, adjudicando em favor da empresa
abaixo o objeto da licitação por ter apresentado o menor preço global, deter
minando que seja dada ciência aos participantes:
Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com forneci

mento de mão de obra, materiais e equipamentos), de uma churrasqueira
junto ao Ginásio de Esportes Alfredo Pasold, localizando na Avenida dos

Imigrantes, Centro, neste Município, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste

Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

Empresa vencedora: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nO 07:103.065/0001-01.
Valor da proposta vencedora: R$ 46.060,60 (quarenta e seis mil, sessenta
reais e sessenta centavos).
Schroeder, 30 de agosto de 2012.

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

MUNiCíPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Marechal Castelo Branco, nO 3201, Centro, CEP: 89275-000 -

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

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

Extrato de Contrato n", 156/2012-PMS - Modalidade Tomada de Preços
nO. 21/2012-PMS, Processo n", 105/2012-PMS

Contratante: MUNiCíPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o n".

83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco,
nO. 3201, Centro, no Município de Schroeder/SC.

Contratada: ENGEVALE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nO

07.103.065/0001-01, estabelecida na Rua João Maluta Junior, n°. 1455, Sala
03, Centro, Cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-
000.

Objeto: contratação de empresa especializada para execução (com forne
cimento de mão de obra, materiais e equipamentos), de uma churrasquei
ra junto ao Ginásio de Esportes Alfredo Pasold, localizando na Avenida dos

Imigrantes, Centro, neste Município, conforme projetos, memorial descritivo,
planilha de quantitativos e demais anexos que fazem parte integrante deste
Instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz

parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.
Valor do contrato: : R$ 46.060,60 (quarenta e seis mil, sessenta reais e

sessenta centavos).
Data da Assinatura: 30/08/2012 - Vigência: 31/12/2012

Felipe Voigt - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL .

Municipios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.
OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imõveis da Comarca de Jaraguâ do sul/se

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oflcialado Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente edital, que EVALDO ZEMKE, CI nO
928.640-SESP·SC, CPF nO 292.204.249-91 e sua esposa DOROTI ZEMKE, CI nO
1.982.768-7-SESPDC-SC, CPF nO 936.442.219-87, cobrador e do lar, brasileiros, casados pelo
regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei 6.515f77, residentes e
domiciliados na Rua João Tozini nO 500, em Corupá-SC; requereram com base no art. 18 da Lei

nO.6.766f79, o R.E�ISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 55-Domingos Salvador,
Balrr� João ��zlnr, perfmetro urbano de CorupálSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Pre!eltura Munrclpal de CorupálSC, conforme Certidão nO 163111, expedida em 12.12.2011,
assinando como responsável técnico, o técnícô em agrimensura Franklin de Oliveira, CREA nO
24869-3, ART n° 435147�-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área lotai de
15.973,36m', sendo constituído de 1 (uma) parcela, sistema viário e remanescente.

. . .

O prazo de impugnação por terceírosé de 15(quinze) días, contados
da data da ultima publicação 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 nO 414
sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC. .

' ,

O SUL, 23 de Agosto � 2012.

A OFICIALA ............ "::>'-�___
Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Ia 02 - Centr - Jar.;guá do Sul CEPo 89251-400

Fone: (47) 3371-3975 - Emai!: registrodeimoveisisa@terra.com.b.r-
Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às 18:00

•

*.. situação
s/escala
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Vazamento

prejudica
abastecimento
Manchas de óleo no rio Itapocuzinho forçaram
a interrupção do atendimento aos moradores

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Oforte cheiro de óleo foi o si
nal para que os operadores

da Companhia Águas de Guara

mirim, responsável pelo abaste
cimento da cidade constatassem

um vazamento de poluente di
retamente no rio Itapocuzinho. O

registro foi percebido durante a ma

drugada de ontem.Amaior concen
tração do material estava próxima a

estação de tratamento. Por causa

disso, a captação de água para aten
der todo o município teve que ser

interrompida para evitar contami-

.. nação de toda a rede de abasteci
mento durante 12 horas. O serviço
foi retomado somente na metade
da tarde, por volta das 16 horas.
Para evitar que o óleo se arrastasse

junto à estação de tratamento foi
feita uma contenção no leito.

De acordo com o diretor da

Fundação do Meio Ambiente de

Guaramiriin, lldecir Morsch, o va

zamento 'teria ocorrido de um ge
rador de um supermercado de Ia
raguá do Sul. "Eles têm um gerador
que é alimentado por óleo diesel,
de onde saiu o vazamento. Prova
velmente deve ter dado algum pro
blema noequipamento'; disse.

O óleo vazou por uma vala e

chegou até o rio. O valor da multa
será calculado pela Fundação Es

tadual do Meio Ambiente (Fatma)
e pela Polícia .Ambiental de Ioin
ville. 1i0 que será levado em con

sideração é o tempo que o abas
tecimento de água da cidade ficou
parado, além dos danos ambien
tais causados", afirmou Morsch.
O valor parte de R$ 50,00 podendo
chegar até R$ 50 milhões. As con

sequências ambientais deste fato
ainda não foram calculadas.

Segundo o gestor da Com

panhia Águas de Guaramirim,
Antonio Ataides Monteiro, não

há riscos de que a água que já se

encontra nos reservatórios este

ja contaminada. 1i0 operário foi
muito rápido e isso fez com que

a água do reservatório não fosse

comprometida", afirmou.
O supervisor da estação de tra

tamento' Aldo Troyan, destacou

que a limpeza completa da estação
poderá ser feita somente com água
limpa depois que o vazamento for
contido. '� limpeza demora no

máximo uns 30 minutos. Só que
primeiro temos que esperar estan
carem o vazamento", disse.

A presença de óleo no rio não é
novidade para a comerciante Ede
luz Pereira.Elamora há 15 anos no

bairro Recanto Feliz, que fica às

margens do leito, disse que não é
de hoje que resíduos são- despeja
dos no Rio Itapocuzinho. Por causa
do problema registrado ontem ela
ficou sem abastecimento de água
em casa. IiJá acontece há muito

tempo a liberação de um líquido.
O cheiro de podre é terrível", afir
mou. Ela ainda disse que os mora

dores já reivindicaram melhorias,
mas que nenhuma ação foi feita.
"Esse cheiro ruim deixa a gente até
'constrangida em receber visitas",
constatou amoradora.

.

O diretor da Fundação do Meio
Ambiente de Guaramirim, Ilde
cir Morsch, disse que a Fundação
irá trabalhar em conjunto com a

Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente (Fujama) para verificar
a situação das empresas que ficam
próximas' ao Rio Itapocuzinho e

ver se todas estão regularizadas.
"Vamos fazer uma fiscalização
maior para que este fato não volte
a acontecer", declarou.

o que será levado em

consideração é o tempo
que o abastecimento de

água da cidade
ficou parado, além dos

danos ambientais.

Ddecir Morsch,
.
Fundação do
Meio Ambiente

EDUARDO MONTECINO

MANCHAS Óleo encontrado ao longo do rio Itapocuzinho teria vazado

de wn gerador. Abastecimento da cidade voltou ao normal ontem à tarde
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Fim de caso

Homicídio é solucionado
Principal suspeito de matar mulher com
36 facadas se entrega e confessa o crime

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

CleomarRodrigues, de 22 anos,foi preso na tarde de ontem,
acusado pelo assassinato de Mi
rian Raquel Greul, de 24 anos, na

noite de sábado, dia 25, na Barra
do Rio Cerro L Ele confessou o

crime e contou que agiu por rai
va, quando viu a ex-namorada
com outro homem. Levado para
o Presídio Regional de Iaraguã do
Sul, Rodrigues será enquadrado
por homicídio duplamente qua
lificado (quando não há chances
de defesa da vítima e apresenta
indícios de crueldade).

, O delegado Adriano Spolaor
contou que o advogado de Ro

drigues entrou em contato com

a delegacia dizendo que o' seu

cliente queria se entregar. Ele se

apresentou às 14h30 de ontem e

contou em detalhes como agiu na
noite do crime. "Na noite de sá

bado, depois de beber no bar, Ro
drigues foi até a casa da ex-namo-

rada e viu Mirian com outro. Ele
foi para casa buscar um punhal e,
quando voltou à casa de Mirian,
o companheiro da jovem já havia
saído. Rodrigues então quebrou a

jànela, entrou e começou a desfe
rir as facadas", relatou o delegado.

Rodrigues contou que jogou
a arma do crime em um mata

gal e ontem voltou para buscar,
mas a faca não foi encontrada.
"Ele disse que os dois tinham
um relacionamento conturba

do, com brigas e traições, ele ,

agiu por raiva, e hoje se mostrou

arrependido", comentou Spola
oro Rodrigues teria fugido para
Ibirama e só voltou a Jaraguá do
Sul na tarde de ontem, quando
se entregou na Delegacia.

O acusado é natural de Rea

leza, no Paraná, mas residia em

Jaraguá do Sul há alguns anos.

Ele poderá pegar pena de 12 a 30

anos de prisão. Mirian foi encon
trada dentro de casa, pelo pa
drasto na tarde de segunda-feira,
com 36 facadas pelo corpo.

DOIS TIROS Homem de 25 anos foi atingido na
boca e nas costas. Ele está interaado no São José

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CML

CRIME Cleomar Rodrigues, 22 anos, poderá
ser condenado a até 30 anos de detenção

Ele disse que os dois tinham um

relacionamento conturbado, que
agiu por raiva e se arrepende.

Adriano Spolaor,
delegado

Violência

Tentativa de homicídio
Um homem de 25 anos foi

baleado namadrugada de on

tem, em frente à pensão onde

alugava um quarto, na rua

WalterMarquardt, na Barra do
Rio Molha. Os dois tiros atin

giram a boca e as costas da
vítima, que estava consciente

quando a Polícia e os bombei
ros chegaram. Ele foi levado

para o Hospital São José, onde
permanece internado.

Ele não conseguiu identifi
car o agressor, mas relatou que
este teria arrombado a porta
por volta das 2h, efetuou os dois
disparos e fugiu. A vítima tem

passagens criminais, o que leva
a Polícia a acreditar que a tenta

tiva de homicídio teria sido mo
tivada por um acerto de contas

ligado ao trãfíco de drogas.
A Polícia Militar deteve no

início da tarde, dois adoles

centes, suspeitos de envolvi
mento no crime. Eles foram
abordados na avenida Bernar
do Dornbusch, na Vila Lalau,
dentro de um taxi que seguia
em direção à Guaramirim. Os
dois acusados foram liberados

por falta de provas, depois de

prestar depoimento. A Polícia
continua investigando o caso.

Bairro Rib.eirão Cavalo

Ameaças no EsterMinei
Um morador do condomínio Ester Minel, no bairro Ribei

rão Cavalo, foi preso por perturbar vizinhos, ameaçar e agredir
policiais, por volta das 22h de quarta-feira, dia 29. Ele resistiu à

prisão e os policiais usaram a força para imobilizar o suspeito,
de 27 anos. O sistema de áudio da viatura registrou ainda as

ameaças do suspeito enquanto era conduzido à delegacia.

Fiscal preso

Aversão das
imobiliárias
A Associação das Imobi

liárias de Iaraguá do Sul foi

surpreendida com a denún
cia de corrupção e a prisão
do fiscal tributarista, Mauro
Roberto Piccinini, na manhã
de quarta-feira, dia 29, acu
sado de cobrar propina de

empresários para não aplicar
multas relativas ao não reco

lhimento do Imposto Sobre

Serviço (ISS). O presidente
da entidade, Edenilson dos

Passos, afirma que os asso

ciados questionam a meto

dologia usada e os valores
"exorbitantes" das multas

aplicadas.
"Ele usava os valores dos

imóveis anunciados nos jor
nais, fazia um cálculo esti
mado das vendas e multava
os proprietários de imobiliá
rias em R$ 250 'mil ou até R$
450 mil, valores fora da reali
dade para uma cidade como

a nossa", declarou Passos. As
imobiliárias multadas estão
recorrendo à Justiça para sa

ber se as multas são mesmo

devidas ou se era apenas um

expediente usado pelo fiscal

para extorquir empresários.
"As duas imobiliárias que

fizeram a denúncia não são
filiadas à Associação, e ne

nhum dos nossos associados
relatou este tipo de postu
ra do fiscal. Parabenizamos

pela coragem de denunciar
e esperamos que estes sejam
apenas casos isolados", co

mentou Passos.
Na tarde de quarta-feira,

o advogado do fiscal, Flávio
Alexandre Laube, disse que
pediria o relaxamento de pri
são do acusado, mas ele não
foi encontrado pela reporta
gem do OCP para comentar

o andamento do caso.

As imobiliárias
multadas

estão recorrendo à

Justiça para saber
se as multas são
devidas ou apenas
um expediente

usado pelo fiscal.

EdeJÚlson dos Passos,
Assoe. das Imobiliárias
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Camp onato, C tarinen e

CSMvence e fechao o como líder
Viradapor 4 a 1
sobre Concórdia,
com gols de Willian e

Jonas, garante à CSM
a melhor campanha
da primeira fase

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

Henrique Porto

Com a cabeça em Carlos
Barbosa, a CSM recebeu e

venceu o Concórdia na noite
de ontem, no fechamento do
turno do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial. Após
um primeiro tempo ruim, onde
saíram perdendo e buscaram
o empate, os comandados de

Sérgio Lacerda reagiram na se

gunda etapa e fecharam o pla
carem4 a l.

I
I

I

I

,

(

Os visitantes abriram o pla
car com Wellington. Em lance
confuso, Willian empatou. Jo
nas, cobrando pênalti, virou o

marcador logo no início do se

gundo tempo. Concórdia nem

teve tempo de assimilar o golpe
e viuWillian marcar novamen

te para a CSM. Nos segundos
finais, Jonas acertou um chute

longo para marcar o quarto gol
]araguaense .

"Foi uma vitória importan
te. O grupo se superou. Não
entramos bem no jogo, mas

conseguimos reverter a situa

ção e sair com a vitória", analisa
Jonas, artilheiro da equipe no

Estadual com sete gols.
O resultado valeu o título

simbólico da fase aos jaragua
enses, que disputaram sete jo
gos. Invictos, venceram cinco
e empataram dois. No total, a

CSM somou 17 pontos, contra
14 da vice-líder Chapecoense. 4 a 1 Resultado valeu a ponta da tabela e manteve a invencibilidade da CSM

BASE Diversos atletas da equipe vieram do time juvenil, campeão em 2011

f

f Sport Club Jaraguá
Leõezinhos são campeões no Junior
Foi sofrido. Foi suado. Foi

nos pênaltis. Após dois empa
tes, o Jaraguá levantou o troféu
do Campeonato Catarinense da
Divisão de Acesso, na categoria
Junior. O primeiro jogo da de
cisão contra o Caçador foi rea
lizado na semana passada, no
Meio-Oeste, onde as equipes
empataram em 3 a 3. Ontem a

partida foi no Botafogo e o Ia
raguá esteve na frente do placar

por duas vezes (gols de Pajé),
mas acabou cedendo o empate.

"Fiquei feliz em poder aju
dar. Foimeu primeiro jogo com
a equipe e quero dedicar esse

título ao nosso técnico", come
mora Pajé, o artilheiro da tarde.
"No ano passado perdemos na

final, também nos pênaltis. Por
isso grupo está de parabéns,
pela união e garra", completa o

zagueiro Zanghelini.

"Sabíamos que seria um

jogo difícil, assim como foi em

Caçador. Nossa defesa não es-

" teve bem, mas são coisas que
acontecem. Os Juniores estão
aí para aprender. Agora é c,ome- .

morar", afirma o técnico Rafael
Rocha, que levou os Leõezinhos
à campo com Otávio; Guilher
me, Belém, Zanghelini e Batata;
Giovane, Diogo, Geléia eAnder
son: Thiago e Pajé.

Juventus

Vitória é
fundamental
Ainda digerindo o empa

te em casa com o Guarani,
o elenco do Juventus se rea

presentou ontem. O grupo já
pensa no jogo de volta, que
acontece no domingo, em

Palhoça. O tricolor precisa
vencer, por qualquer placar,
para avançar à decisão do
Turno e manter vivo o sonho
do acesso à Divisão Principal.
Como novidade, o volante
Anderson Pedra volta à equi
pe após cumprir suspensão.
Salvo algum imprevisto de
última hora, o Iuventus terá
o elenco completo para bus
car a vaga. Suspensos, Laion
e "Cleyton Meirelles desfal
cam o Bugre. O técnico Pin

go realiza dois treinamentos
antes da viagem, ambos no

João Marcatto. O primeiro
hoje (l5h) e o segundo ama

nhã pela manhã (1Oh). "Ha
via dito aos jogadores' que
se trata de uma partida de
180 minutos. Os primeiros
noventa já passaram. Agora
é ter tranquilidade e buscar
desde o início o resultado",
acredita Pingo.

Breakers

VemaíOVasco
daGama

O estádio Eurico Duwe
recebe neste sábado (l4h)
um grande jogo de futebol
americano. Em campo, o lí
der e o vice da Conferência
Bill Walsh do' Torneio Tou

chdown, ambos invictos. O

Jaraguá Breakers leva vanta

gem sobre o Vasco da Gama
Patriotas no saldo de pontos.
Por, este motivo, o adversá
rio merece todo o respeito,
Foi vice-campeão do torneio
em 2010 e terceiro colocado
no ano passado. Os ingres
sos podem ser adquiridos de
forma antecipada na Casa
das Piscinas, ao custo de R$
5. O confronto será gravado
pelo canal pago Bandsports,
com retransmissão na terça
feira, às 17h e meia-noite.
"Ganhando ficaremos a uma

vitória dos playoffs", afirma o

técnico Dennis Prants.

A partida será

gTavada pelo
canal fechado

Bandsports.
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RealMadrid e City
no

'

po damorte'
Sorteio dos grupos aconteceu na tarde de
ontem, em concorrida cerimônia em Mônaco

dsjelland. No grupo F, o Bayern
de Munique terá como adver
sários, Valencia, Lille e Bate
Borisov. Poderoso, o Barcelona
conseguiu escapar de adversá
rios difíceis e vai enfrentar no
grupo G, Benfica, Spartak Mos
cou e Celtic. No último grupo
sorteado, o Manchester United
caiu no grupo H, de Braga, Ga
latasaraye Cluj.

A fase de grupos terá início
no dia 18 de setembro e será

disputada até odia 5 de dezem
bro, com jogos de ida e volta
sempre às terças e quartas.

JARAGUÁ DO SUL -como favorito no grupo C. Ze
nit, Anderletcht e Málaga, ten
tarão surpreender os italianos.

Considerado o grupo da
morte, o grupo D reúne potên
cias européias e mundiais. Real
Madrid, Manchester City, Ajax
e Borussia Dortmund, vão me

dir forças para se classificarem,
no grupo de maior dificuldade.
Curiosamente, todos os quatro
times foram campeões nacio
nais na última temporada.

Atual campeão, o Chelsea
inicia a sua defesa de título no

grupo E, enfrentando Shakhtar
Donetsk, Juventus e Nor-

A emal acontecerá
em 25 de maio de

2013, no lendário
estádio de Wembley.

Agência Avante!

AChamPions League deu
o pontapé inicial nesta

quinta-feira, com o sorteio de

grupos e teve direito a 'grupo
da morte'. No grupo A, o Porto
terá como principal adversário
o Paris Saint-Germain. Dyna
mo de Kiev e Dinamo Zagreb
fecham o grupo.

O Arsenal se beneficiou e

caiu no grupo B, considerado
mais fraco. Terá como adver
sários Schalke 04, Olympiacos
e Montpellier. O Milan surge

UEFA

..

EQUILmRIO O forte Grupo D reúne quatro potências do futebol eueopeu

Fórmula 1 Copa-14 Santos

300 corridas Precaução Emcrise
Dono de 7 títulos e 91 vi- Com 2 anos para a Copa A derrota para o Bahia

tórias na Fórmula-I, o ale- do Mundo, o Brasil rechaça a agravou a crises internas do
mão Michael Schumacher preocupação com brigas nos Santos. O alvo dos torcedo-
chega neste domingo a mar- estádios. Liderado pela Polí- res foi Ganso, que está sendo
ca de 300 corridas, na maior cia Federal, foram solicita- cotado para reforçar o rival
modalidade automobilística dos aos demais países dados São Paulo. Além da chuva de
do Mundo. Com todos os re- sobre os torcedores 'violen- moedas no jogador ao térmi-
cardes possíveis alcançados, tos' para controle interno. A

.

no da partida, os muros da
Schumacher só não detém atitude ocorre após diversas Vila 'Belmiro amanheceram
o título de maior quantida- brigas no Rio de Janeiro, que pichados, com a frase "Gan-
de de corridas realizadas. resultou na suspensão das so Fora". A situação insusten-
Rubens Barrichello com 326 torcidas Young Flu, Jovem tável deve resultar na, saída
corridas lidera as estatísticas. FIa e Força Iovem, de Ganso para o São Paulo.

Joinville

Equipe faz reclamação formal
Prejudicado pela arbitragem no empate em 1 a 1 com o Atléti �

co-PR, o Joinville vai encaminhar reclamação à CBF. "Queremos
que a arbitragem tenha uma evolução. Já fomos prejudicados de
mais", afirmou o diretor Léo Franco. Fugindo do impasse, os jo
gadores do tricolor vão buscar neste sábado mais uma vitória, às
16h, contra o ABC, na Arena. Com apenas uma derrota em casa,
uma vitória aproximará o Joinville do segundo colocado. Os torce
dores prometem mais uma vez lotar o estádio.

GA F'EON o BRASilEIRO - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

20" rodada

29/08
Santos 1 x 3 Bahia
Coritiba 1 x O Intemacional
Atlético-MG 2 x 2 Ponte Preta

'

*encerrado após o fechamento da edição

18 Atlético-Co 16 20 3 7 10 20 35 ·15 26.7%
19 Sport 15 19 3 6 10 13 26 ·13 26.3'1."
20 Figueirense 14 20 3 5 12 20 36 ·16 23.3% Rebaixados para Serre B

GA PEONlrrO B SllEIRO - SÉRIE B
CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

21" rodada

31/08
19:30 Criciúma x Bragantino
19:30 Boa·MG x Guarani·SP
21:00 Barueri x ASA·AL
21:00 Ceará x Guaratinguetá
21:50 Ipatinga x Atlético-PR
01/09
16:00 Joinville x ABC-RN
16:00 São caetano x Avaí
16:00 América·RN x Vitória

5 São Caetano
6 Atlético-PR
7 Avaí
8 América-RN
9 América-MG
10 Ceará
11 Paraná
12 Guarani-SP
13 Boa-MG
14 ASA-AL

15 CRB

16 ABC-RN

31 i 20 9 4 f 7 30 i 26 '4 : 51,7% 16:00 Paraná x Goiás

30 ! 2d 9 3 8 29 ; 26 ,3
i

50,0%
21:00 CRB x Amértca-Mê

30 2q 8 6 ,6 34:30 4 150,0%
.

27 20 7 6 ! 7 27 i 25 I 2 i 45,0%
25 20 6 7 i 7 22 20 : 2 '41,7%
25 2d 6 i 7, 7; 27 i 27

i
O 41,7%

24 ,20 7 '3 i 10
!

26 ,28 . -2 AO,O%: i :

24
.

20 7 3 10 23 33 -1040,0%
21 20 5 : 6 9 27 29 -2 35,0%

17 Guaratinguetá 18 20 5 3 12 20 35 -1530,0%
18 Bragantino 15 20 3 6 11 20 33 -1325.0%
19 Ipatinga 14 20 4 2 14 17 42 -2523,3%
20 Barueri 10 20 2 4 14 15 38 -2316,7%

.PromoVidospara a Série A

Rebaixados para a Séne C

CLASSIFICAÇÃO (TURNO) PRÓXIMOS JOGOS
Semifinais· volta (turno)
02/09
15:30 Concórdia x A, Tubarão
15:30 Guarani x Juventus

6 Imbitut.J 11! 9
7 XV de Indaial la! 9
8 Hercíllo Luz 919
9 Caxias 619 ;-11!22,2%
10 Porto 419 -12'148%

; ,

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas: GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

OA PE().N.A]�O CA .. ,. ESSfJE �..

Coi. Times

CLASSIFICAÇÃO
pi J ! V 1 E ; D GP ;GC !SG �

PRÓXIMOS JOGOS
48 rodada (turno)
01/09
15:30 Maga x Caçador
02/09
15:30 Jaraguá x NEC
15:30 Inter x Oeste/ltaiaí

4 Caçador
5 Inter de Lages
6 Maga

111111415
1:11113'4
1 I O i 2 i

3
i
2

.

1 ,33,3%
O O 3 O 6 -6 0,0%

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Emp<;ltes; D - Derrotas; GP - Gols
I!VI/l'IDI

..

llil!JlI!ill!liU!lUJg•.iH.�11JjlII!Ji/!S!llJllIIII!iIUEI!!DIII!!,I!!!i.. �Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento. 1ln'iffJ,!�!1JJM!,Ji.,1ff,f!!!l!I'�
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Faça revisões ern S(�Ü veículo reqularmente.

BANCO VOlKSWAGEN 47327460 o

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeita

www.vw.com.br. Promoções validas até 3110812012 para veículos com pintura sólida e custo de_frete incluso. 'Sujeito a aprovação do vendedor. Consulte outras condições de financiamento na Caragua Auto
Elite. Crédito sujeito a aprovação. Garantia de 3 anos para a Linha 12113, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricaçêo e montagem em componentes intemos de motor e transmissão (exceto Kombi,
limitada a 80.000 km). É necessárto, para a sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Ouvidoria: 0800 7012834. SAC: 0800 7701926. Acesso as pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 770 1935.
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