
Liga FUtsal
CSM cai nas quartas
Em campanha superior à esboçada
inicialmente, jaraguaenses são
superados por Carlos Barbosa
na SerraGaúcha e encerram
sua participação entre as oito
melhores equipes. Página 23

Etnias

Páginas de Jaraguá
Livro resgata a vida dos

húngaros antes da chegada ao
Brasil e a história da construção
da comunidade no Garibaldi,
Jaraguazinho e

.1Jaraguá84.

Corupá
Beleza rentável
Cultivo de plantas
ornamentais é a terceira
atividade agrícola do
município,movimentando
cerca de R$ 4,5 milhões
ao ano. Página 5

www.marlsolsa.com.br

Crime em Guaramirim

Morte de adolescente é
investigada pela Polícia

Principal suspeito do assassinato de PriscilaAlves de Campos, 19, seria o sobrinho da vítima. O rapaz
de 25 anos é considerado foragido. Há suspeita de que a jovem teria sido abusada sexualmente.

Página19

Uni-vos!
Os professores é

, que devem estar no
comando da sala.

Luiz Carlos Prates

Página3

Aprendizado para ajudar o eleitOr
MARCELE GOUCHE

Mesários de Jaraguá do Sul participam de treinamento que simula vários testes com as urnas eletrônicas. âginá 6
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e amor próprio.
As redes de saúde estão mais abertas a atender pessoas

que tem paaiBr dificuldade de latgém o cigarro. Em1W:àguá do
Sul há um trabalho desenvolvido por profissionais da saúde
no apoio aos fumantes largarem essamaléfica prática.As ses

, sões t:(m,grupqsão efiçientes por51ue, os pat9cipantes dividerp
o fardo (lo Vício com demais integrantes do grupo.

Espera-se que haja uma maior divulgação desse ser

deixar o vício, que são os primeiros dias longe do viço para a comunidade e aos fumantes que pretendem
'garI ,i �

'".y,em PQder�;t;e�verlJm,a sensaçãomais eixar d� lado ''a ",ê,ffioçãQ e lasar a racjpn�idade, 1iH.ts-
prazeres ; a de ter uma vidá mais saudável longe , "quem esse apoio para evitar dramas no· futuro e não se

da fumo ara isso é necessário também coragem jam mais, uma vítima desse mal.
, .

'

Somente aquele que eonseguír superar
esse momento mais tenebroso de deixar

o ric�q;é! qUQql PP,d�rá t,e� ,umaB"',
mais saudávellouge do funio.

Charge

Meu COAAqÃO ,

é $OMSt-JTe SEU!
. S6\, 6' oS
PJ\.-MÕe.� MS
COt'\?ANHl�S

IoeC\�RO.

Do leitor

A farsa das eleições
Sempre fui, e SOU, entusias

ta da democracia; ainda

que repleta de defeitos, não
me parece ter surgido ainda
outra ideia sequer razoável a
substituí-la. Lembro-me de

acompanhar atentamente,
ainda jovem, o início da aber
tura política nos anos 80 do
século passado, o retorno dos
exilados, o fim do bipartidaris
mo etc. 110 Brasil nunca mais
será o mesmo", ouvíamos nas

conversas dos mais velhos.
As repetidas pesquisas de

opinião sobre a confiança nos

políticos, do legislativo ou do
executivo, revelam descrença
na classe. Casos de corrupção,
como o do mensalão, em jul
gamento pelo Supremo, ou dos
13°, 14° e 15° salários de alguns
corroboram bastante para que
os que trabalham e pagam
impostos não nos sintamos

representados adequadamen
te. Será que o voto universal
e obrigatório é democrático
ou apenas instrumento para

a manutenção da letargia
nas administrações públicas?
Francamente, não sei.

O despreparo dos que que
rem nosso voto é quase re

gra geral, e a grande maioria
somente enxerga a política
como forma de ascensão so

cial. Enquanto isso, a grande
massa que sofre pelas maze

las das más administrações,
que depende da saúde e edu

cação públicas, veste camisas
de candidatos, lota comícios
e defende pessoas na ânsia de
dias melhores, ou ao menos

lide um carguinho" no próxi
mo governo. Dia desses uma

mulher, com 20 anos, aparen
tando mais de 30, solteira e

com 4 filhos, sem vários den
tes, conversou comigo e pediu
voto para seus candidatos, os
únicos capazes de. "mudar a

cidade". Duvido que mudem.

Vladimir Polízio Júnior, 41
anos, é defensor púb6co

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

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Uni-vos, professores!
Era só o que faltava, agora é assim, qualquer

dengosinha mal-educada ou pivete mal pen
teado derruba professora, professor. Qualquer pi
vete, ele ou ela, faz o que bem entende em sala de
aula e ai de quem o advirta, é isso? E Deus salve
a pele do professor ou professora que admoeste,
chame a atenção para a baderna desses enjoados
que andam infestando salas de aula.

Tenho comigo uma pesquisa feita naAmérica la
tina, publicado pela Folha, que diz que o Brasil é o país
que mais perde tempo em sala de aula tentando con

trolar a baderna feita pelos alunos. E a culpa é dos pro
fessores? Não, a culpa é dos vira-latas estudantesmal
educados por seus pais omissos. De outro lado, desde
quando uma "dengosa" qualquer, um bobo qualquer

,

tem ou toma iniciativa de denunciar a escola ou fa
zer críticas pedagógicas contra os professores? Será

que somos todos ingênuos para não desconfiar que
por trás da dengosa "precoce", do guri enjoado que se

queixa da escola, tem gente adultapor trás? Bolas, ten
tem enganar os trouxas, não amim...

Os professores andam acuados, perderam a

voz, o mando, o poder em sala de aula, tudo lhes
foi tirado pela odiosa pedagogia do amor que tudo
concede aos alunos e depõe contra os intrépidos
professores que tentam se impor e disciplinar as

turmas. Os professores precisam se unir, as esco

las viraram instituições comerciais, onde, 'corno se

sabe, o cliente sempre tem razão. No caso das esco
las, os "clientes" são os pais dos alunos ou os alunos,
desde quando? Desde quando "estranhos" man
dam ou tiram o poder dos professores? Desde que
as diretoras passaram a ser nomeadas por governos
e apadrinhadas por ordinários que não têm com

promisso com a educação. Alunos estudam, calam
a boca e cumprem quietos as ordens disciplinares

em sala de aula, o mais é baderna e subversão da
ordem dos valores. Uni-vos, professores, vocês são
os comandantes da sala de aula.

Disciplina
Por que os pais petulantes não entram pisan

do forte e constrangendo professores nos colégios
militares? Porque são covardes. Fora dali, pensam
que falsos status sociais e dinheiro assustam, falam
grosso contra professores debilitados pelo poder
econômico que rege hoje "todas" as escolas, exce
ção, já disse, das militares. Mas se os professores se

unirem e não toleram mais dengosinhas manhosas
e pivetes do cabelo arrepiado erguerem o nariz em
sala de aula, tudo voltará aos eixos. Ordem, já!

Notas
Já contei aqui que numa certa escola de inglês

de Florianópolis uma professora deu nota dois para
umamenina na avaliação mensal. No dia da entre
ga das notas, o pai da guria ficou furioso, saiu ba
bando contra a escola. Mas a professor fora justa, a
guria não mereceramais que dois. Pois a professora
foi advertida pela diretora da escola que a proibiu
de dar menos que "sete" para todo mundo ... Pode
isso? Pode, não é ensino, é "comércio". Mas assim

ninguém aprende! Não importa. Assim dá lucro...

Falta dizer
O guri devia ter uns 12 anos, ia para o colégio.

Tinha a cabeça toda raspada, menos numa estrei
ta faixa da testa à nuca onde havia uma fileira de
cabelo tipo moicano. E o cabelo todo pintado de
vermelho. Um tipo desses vai para a sala de aula, e
ai de quem o critique. Naminha escola não entra
ria em sala de aula nem com decisão do Supremo.

, Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com,br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
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A imobiliária está oferecendo um
Ir' consórcio de imóveis com uma boa"

receptividade para essa modalidade
i'
", de venda. O consércío.na verdade,
é uma espécie de poupança forçada

Il'
na qual ternos a possibilidade de
sermos sorteados e receber o bem
antes dos outros. Ou, então, com
bastante azar, acumulamos este;

capital para o futuro. AAdemilar
'

oferece diversas opções de valores. '

l,* -Co�suJno
das famílias
O.PIB do s,égundo trimestre do ano

"

só não ficou negativo por causa -
ffl mais uma vez - do desempenho

do consumo das famílias. A alt�
,

, .anunctada pelo IBGE foi da 0,4%
f�,

" , -

' J

na comparação com o primeiro
trimestre mas, com revisões , ."

i, poderá ficar ainda ménor: O'lg'rãnde '

,I.

problema é que o consumo em

si não 'é, sustentável e, no, caso
brasileiro, ainda menos por causa

'o! 40 alto grau de endívidamento da
população. Portanto, está mais
que na hora de adotar medidas:
mais cohsistentes pâiá i�âtiv�{;
os outros setores da economia.
� ,rpa;js problemáNoo é',
investimentos que está caindo 'e,

, '.

'iAi�8 exis�tH ;gr,�:Siip1

I -

A grande prioridade da S61
Paragliders é o investimento em

produtos cada vez mais seguros.
Embora os esportes radicais
sempre tenham um componente
de riscosignificativo, o voo livre
como outros esportes caminham
na direção do aumento da

segurança. Como amaior parte
das falhas decorre de detalhes
não observados pelo praticante,
o caminho tem sido incorporar as
medidas de segurança no próprio
desenho do equipamento. Esta, -

é uma tendência já presente em
!

equipamentos industriais.

wwwoccrreíedopevo.com.br
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Lourival Karsten
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Soluções
•

para uSinas

Pocada na redução de custo

operacional das usinas de

açúcar, tendo como base pro
jetos de eficiência energética, a
WegService oferece aos clientes
opções que permitem amanu

tenção das máquinas para aliar
alta confiabilidade ao baixo

desperdício. A análise de gestão
da energia e da manutenção
garante que a usina tenha um

desempenho energético cons-

ur s

COMMODITIES
PETRÓLEO - BRENT
OURO

.. 1,13%

.. 0,03%
US$ 115,990
US$ 1692,790

=�����_�;�(����������� ��; �-;i:��
DOLAR TURISMO

- -------------------------------------------------------

-E-URÕ-----E'M------i------------(�.M--R,$.L--------)_,-�-§º-º---------------- __?I-º-�º_Q ,�__ .Q°!o . __

____________________L R. __J 2,5585 2,5612 -t 0,21%
LIBRA (EM

---- ----------,----------------------,-- ------------------------------------- ----------------

R$) 3,2284 3,2325 1#n" 0,28%

tante na unidade, que impacta
na lucratividade operacional.
Para o setor sucroalcooleiro ,

uma das principais soluções
que aWeg apresenta é a análise
das torres de resfriamento em

vários aspectos, que permitem
inferências sobre o funciona
mento, garantindo a saída de

água com temperatura unifor
me e com grandes ganhos em

economia de energia.

Venda de carros
Na corrida para aproveitar o que deveria
ser o últimomês com redução de IPI, as
vendas deverão estabelecerumnovo

recorde, commais de 400mil carros
comercializados. Consumidores que
estiveram em algumas lojas durante o

mês passado tiveram uma atençãomuito
reduzidamas, assim que anunciada
aprorrogação do benefício, começaram
a ser disparados os telefonemas.
Os próximos meses serão muito
interessantes para quem quiser
fazer uma negociação razoável.

A taxa Selic deve cair para 7,5%.
Por trás disto existe um clima de

desespero, num momento em

que os resultados dos bancos
são menos vistosos. As metas

que estavam sendo batidas com

esforço moderado agora só são

alcançadas commuito trabalho. Por
isso o mercado começa a ser um

pouco melhor para os tomadores
que têm garantias sólidas para
oferecer. Os bons estavam sendo
utilizados como lastro para os maus

tomadores e, por isso, pagavam
muito mais do que o razoável.
Ainda assim existe muita "gordura
para queimar", pois os juros
ainda estão muito altos.

J�O'1'ERI,l�,S

LOTERIA FEDERAL
EXTRAÇÃO N° 04689
1 ° 61.380 600,000,00
2° 54_966 12.000,00
3° 15,143 9,000,00
4° 42_678 7_398,00
5° 38_621 6_000,00

LOTOMANIA
SORTEIO N° 1276
01 - 04 - 10 - 15 - 21
24 - 28 - 36 - 38 - 41
50 - 56 59 - 62 - 69
72 - 73 - 88 - 91 - 97

MEGASENA
SORTEIO N° 1421
19 - 31 - 39 - 44 - 53 - 59

QUINA
SORTEIO N° 2985
02 - 35 - 43 - 61 - 70

DUPLASENA
SORTEIO N° 1103
Primeiro Sorteio
02 - 18 - 20 - 28 - 35 - 42

Segundo Sorteio
02 - 13 - 40 - 41 - 43 - 44

Vendendo navios
Mais que tirarminério de ferro da
terra, o negócio daVale é administrar
uma logística complexa que leve este

material, relativamente barato, para os

mercados distantes, com um custo de
frete aceitável. A logística é fundamental
para garantir a rentabilidade. Por isso
a empresa mantém uma grande frota
de navios, entre eles os maiores do
mundo em sua categoria. Numa decisão

estratégica, a empresa decidiu pela
venda de dez deles em uma nova forma
de administrar esta frota. O negócio
rendeu US$ 600 milhões.

Ref. Licitação 128/2012
Modalidade: Pregão'
Objeto: FORNECIMENTO
FERRO FUNDIDO
O Diretor Presidente do SAMAE, Sr. B�nifácio Formigari,
COMUNICA que tendo em vista alteração ao Edital a data da

�bertura dos envelopes fica prorrogada para o dia 18/09/2012
as 14:00 horas.

Jaraguá do Sul, 03 de setembro de 2012.

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

AVISO

DE TUBOS E CONEXÕES DE

i

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

Quitinetes ..

de luxo
O mercado imobiliário
nas grandes cidades está
descobrindo um novo

filão representado pelos
consumidores solteiros que
desejam ter um imóvel bem
localizado e de boa qualidade,
mas pequeno. Como muitas

pessoas estão vivendo mais
nas ruas que em casa, é
natural que queiram algo
bem prático, mas, sem
abrir mão da sofis�icação.
Rio Itapocu
A implantação da política
de recursos hídricos
continua andando devagar
e o Comitê Gestor da
Bacia do Rio Itapocu está
realizando esforços no
sentido de que a Secretaria
de Desenvolvimento
Regional faça parte da
mesma. O objetivo é

garantirmaior agilidade
na implantação das
medidas previstas em lei.
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Não é necessário falar para um fumante que o

cigarro faz mal à saúde. Não tem pessoa com

lI1ª�or. conhecjmentq, dos maleflGj(i>S! do eigfU'ro, dOI I

que o viciado no fumo. E ê esse grau de consciên-
cia que é o principal repressor do fumante. Quem
fuma de forma íncontrolada tem a racionalidade

, de que o produto" o prejuaíca. liNfas i/não iêsiste! ao' '

sentimento emotivo proporcionado pelo I vício. A

emoção domina a razão.

,:"�ªra o:!,,.fitD!�Jqte1!f/' lafga� fl),g.� !gl:le .é 'pr���ros0
II

é muito dolorido. Mas somente aquele que con

seguir superar esse momento mais tenebroso de

e amor próprio.
As redes de saúde estão mais abertas a atender pessoas

. Çltle temmaior dificuldade de }�gar o cigal1o. Brh}atagç.áB.o
Sul há um trabalho desenvolvido por profissionais da saúde
no apoio aos fumantes largarem essamaléficaprática. As ses
sões��grypo são eficientespo�gue o� participantes diy,idem
o fardo do vício conidemais integrantes do grupo.'

i,.

Espera-se que haja uma maior divulgação desse ser-
deixar o vício, que �ão os primeiros dias longe do viço para a comunidade e aos fumantes que pretendem

. o�garro, eI1l pq(:i<:���itreviver.4111a sensa;�ão mai�i .
i deixarudé lado a emoção e. JJ'áar a rapianaHdade" btts1.'

prazerosai a de ter uma vida màís saudável longe . quem esse apoio paraevitar dramas no futuro e não se

da fumo. Para isso é necessário também coragem
.

jam mais. uma VÍtima desse mal.
!ff:' 'i

.

(

1ft

1

Somente aquele que conse�ir superar
esse momento mais tenebroso de deixar

o lá,çi,Pc"' MU�UI roderá ...*er uma tida .

mais saudávelloDge do fumo.

Charge

MeU COAAr;Ao
é $OMStJTe SEU! "56\/ E OS
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Uni-vos, professores!

a manutenção da letargia
nas administrações públicas?
Francamente, não sei.

O despreparo dos que que
rem nosso voto é quase re

gra geral, e a grande maioria
somente enxerga a política
como forma de ascensão so

cial. Enquanto isso, a grande
massa que sofre pelas maze

las das más administrações,
que depende da saúde e edu

cação públicas, veste camisas
de candidatos, lota comícios
e defende pessoas na ânsia de
dias melhores, ou ao menos

"de um carguinho" no próxi
mo governo. Dia desses uma

mulher, com 20 anos, aparen
tando mais de 30, solteira e

com 4 filhos, sem vários den
tes' conversou comigo e pediu
voto para seus candidatos, os
únicos capazes de

I

"mudar a

cidade". Duvido que mudem.

Era só o que faltava, agora é assim, qualquer
dengosinha mal-educada ou pivete mal pen

teado derruba professora, professor. Qualquer pi
vete, ele ou ela, faz o que bem entende em sala de
aula e ai de quem o advirta, é isso? E Deus salve
a pele do professor ou professora que admoeste,
chame a atenção para a baderna desses enjoados
que andam infestando salas de aula.

Tenho comigo uma pesquisa feita naAmérica la
tina, publicado pelaFolha, que diz que o Brasil é o país
que mais perde tempo em sala de aula tentando con
trolar a baderna feita pelos alunos. E a culpa é dos pro
fessores? Não, a culpa é dos vira-latas estudantesmal
educados por seus pais omissos. De outro lado, desde
quando uma "dengosa" qualquer, um bobo qualquer

<

tem ou toma iniciativa de denunciar a escola ou fa
zer críticas pedagógicas contra os professores? Será

que somos todos ingênuos para não desconfiar que
por trás da dengosa "precoce", do guri enjoado que se

queixa da escola, tem gente adultapor trás? Bolas, ten
tem enganar os trouxas, não amim...

Os professores andam acuados, perderam a

voz, o mando, o poder em sala de aula, tudo lhes
foi tirado pela odiosa pedagogia do amor que tudo
concede aos alunos e depõe contra os intrépidos
professores que tentam se impor e disciplinar as

turmas. Os professores precisam se unir, as esco

las viraram instituições comerciais, onde.como se

sabe, o cliente sempre tem razão. No caso das esco
las, os "clientes" são os pais dos alunos ou os alunos,
desde quando? Desde quando "estranhos" man

dam ou tiram o poder dos professores? Desde que
as diretoras passaram a ser nomeadas por governos
e apadrinhadas por ordinários que não têm com

promisso com a educação. Alunos estudam, calam
a boca e cumprem quietos as ordens disciplinares

Do leitor

A farsa das eleições
Sempre fui, e sou, entusias

ta da democracia; ainda
que repleta de defeitos, não
me parece ter surgido ainda
outra ideia sequer razoável a
substituí-la. Lembro-me de

acompanhar atentamente,
ainda jovem, o início da aber
tura política nos anos 80 do
século passado, o retorno dos
exilados, o fim do bipartidaris
mo etc. "O Brasil nunca mais
será o mesmo", ouvíamos nas

conversas dos mais velhos.
As repetidas pesquisas de

opinião sobre a confiança nos

políticos, do legislativo ou do
executivo, revelam descrença
na classe. Casos de corrupção,
como o do mensalão, em jul
gamento pelo Supremo, ou dos
13°, 14° e 15° salários de alguns
corroboram bastante para que
os que trabalham e pagam
impostos não nos sintamos

representados adequadamen
te. Será que o voto universal
e obrigatório é democrático
ou apenas instrumento para

em sala de aula, o mais é baderna e subversão da
ordem dos valores. Uni-vos, professores, vocês são
os comandantes da sala de aula.

Disciplina
Por que os pais petulantes não entram pisan

do forte e constrangendo professores nos colégios
militares? Porque são covardes. Fora dali, pensam
que falsos status sociais e dinheiro assustam, falam
grosso contra professores debilitados pelo poder
econômico que rege hoje "todas" as escolas, exce
ção, já disse, das militares. Mas se os professores se

unirem e não tolerammais dengosinhas manhosas
e pivetes do cabelo arrepiado erguerem o nariz em
sala de aula, tudo voltará aos eixos. Ordem, já!

Notas
Já contei aqui que numa certa escola de inglês

de Florianópolis uma professora deu nota dois para
uma menina na avaliação mensal. No dia da entre
ga das notas, o pai da guria ficou furioso, saiu ba
bando contra a escola. Mas a professor fora justa, a
guria não mereceramais que dois. Poisa professora
foi advertida pela diretora da escola que a proibiu
de dar menos que "sete" para todo mundo ... Pode
isso? Pode, não é ensino, é "comércio". Mas assim

ninguém aprende! Não importa. Assim dá lucro...
",

Falta dizer
O guri devia ter uns 12 anos, ia para o colégio.

Tinha a cabeça toda raspada, menos numa estrei
ta faixa da testa à nuca onde havia uma fileira de
cabelo tipo moicano. E o cabelo todo' pintado de
vermelho. Um tipo desses vai para a sala de aula, e
ai de quem o critique. Naminha escola não entra
ria em sala de aula nem com decisão do Supremo.

Vladimir Polízio Júnior, 41
anos, é defensor púb6co I Diretor: Nelson Luiz Pereira· nelson@ocorreiodopovo.com.br • Chefe de Redação: Márcio Schalinski • Edição: Diego Rosa e ElisângelaPezzutti

• redacao@ocorreiodopovo.com.br· Fones: (47) 2106-1919· Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268
• Comercial: 9149-9771·Plantão Entregas: 2106-1919·99021380' 91614112 ·Horário de atendimento: 8h às 17h30

• Endereço: �v< PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 J Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá �o Sul· SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Compartilhe a sua opinião. Escreva-nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
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Serviço

Qualificação
para oferecer
agilidade

Alunos de Direito da Católica são capacitados
para trabalhar na Mediação Judicial Familiar
JARAGUÁ DO SUL
.............................................. , , .

Carolina Veiga
li

Se você pode evitar que uma

situação dolorosa, como a

luta pela guarda de uma crian

ça' se torne ainda mais trau

mática' por que não o fazer?". A
,

indagação feita pelo acadêmico
do 6° ano da faculdade de Di

reito, Marcos Antônio Piva, de
54 anos, revela a disposição de
uma turma de futuros advo
gados em ajudar a diminuir os
traumas vividos por famílias.

Piva é integrante do curso

de capacitação de universitá
rios para atuarem no Serviço de

Mediação Judicial Familiar. A

capacitação começou ontem. O

projeto é uma parceria do Jui
zado Especial Cível e Criminal
de Iaraguá do Sul e da Católi
ca de Santa Catarina e formará

aproximadamente 90 acadê
micos para atuarem como me

diadores. de .pequenas causas.

Será uma oportunidade para a

comunidade solucionar ques
tões familiares como guarda de

Amediação é uma
forma mais efetiva

de solucionar
os casos.

Rafael Maas dos
AD·os, juiz

menores, pensão alimentícia
e separação de bens, ou ques
tões civis e criminais sem a ne

cessidade de esperar os longos
anos até a conclusão de um

processo. O serviço será ofere
cido gratuitamente a partir de
outubro no Tribunal de Justiça
da comarca de Jaraguá do Sul.
De acordo com o juiz daVara da
Família, Infância e Juventude,
Rafael Maas dos Anjos, o servi

ço já está disponível na Vara da
Infância e deverá acelerar a re

dução no número de processos,
que hoje beiram os quatro mil.
Somando-se os casos em anda
menta da vara Cível e Criminal,
chega-se a um número aproxi
mado de nove mil processos.

Trata-se de ummétodo alter
nativo onde as partes sentam e

discutem seus problemas com a

ajuda de um mediador, no caso,
do acadêmico de Direito, até

chegarem a um denominador
comum e firmarem acordo que,
em seguida, é homologado pelo
juiz responsável.

Para Maas, a mediação traz

benefícios para todos. O acadê
mico aprende a trabalhar nomeio
de campo, enquanto os envolvi
dos é que determinam uma so

lução para seu problema. IiÉ uma
forma mais efetiva de solucionar
os casos", afirma o juiz, concluin
do que o método, a partir de uma
filosofia completamente diferen
te da utilizada no Tribunal, ten
de a pacificar as relações entre

os "concorrentes" Nos próximos
dois meses, mais 60 alunos serão

capacitados para atuar namedia
ção dos conflitos.

FOTOS EDUARDO MONTECINO
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PREPARAÇÃO A primeira turma começou as aulas ontem, na Católica de SC

Mediação tem objetivo de
agilizar ação da Justiça

Para o juiz responsável pelo
Juizado Especial Cível e Criminal
de Iaraguá do Sul, Edenildo da
Silva, amediação seráuma forma
de desonerar os serviços e dími
nuir a fila dos casos que aguar
dam julgamento. lia objetivo do

projeto é acelerar a resolução dos
impasses e diminuir a abertura
de novos processos", destaca.

Silva explica que a grande
maioria dos casos poderia ter

sido resolvida com a media

ção' como no exemplo: após
uma briga entre duas pessoas,
a que ficou mais machucada
procura a Justiça para instau
rar processo por danos mate

riais e morais. "Um processo

como este tende a se prolon
gar por dois ou três anos na

Justiça comum", revela.
A grande diferença entre o

processo normal e a mediação
é que no primeiro o juiz dita as

regras e no segundo, acontece
o inverso. As partes é quem de
cidem como o caso será resol
vido. O juiz apenas verifica se

o acordo está respaldado pela
Legislação e, quando há me

nores envolvidos, se o interesse
deles está em primeiro lugar.

"As pessoas são sempre di
ferentes e vêm de realidades
diferentes. Elas costumam sa

ber o que é melhor para elas",
destaca Silva.

RESOLUÇÕES Juiz Edenildo da Silva diz que
mediação deve diminuir a rlla de casos parados

Experiência
Práticapara
o acadêmico
Para o coordenador do cur
so de Direito do campus da
Católica de Santa Catarina
em Iaraguá do Sul, Maikon
Cristiano Glasenapp, e para
a coordenadora do Núcleo
de Práticas Jurídicas (NPJ),
professora Daniella Lue

ders, depois da comunida
de, os acadêmicos serão
os grandes beneficiados
com o projeto. Eles terão a

oportunidade de aprimorar
seus conhecimentos sobre
as novas formas de resolu

ção de conflitos a partir da
utilização de uma nova fer
ramenta. "Eles aprenderão
uma nova forma de fazer
Direito", afirma Glasenapp.
Os acadêmicos trabalha
rão de forma voluntária e

a mediação será oferecida

gratuitamente à comu
nidade. Os interessados
deverão procurar o Núcleo
de Práticas Jurídicas, na
Católica de Santa Catarina,
a partir de outubro, quando
o serviço deverá funcionar
efetivamente. Para ca-
sos envolvendo conflitos
familiares, a mediação já
está disponível na 2aVara
da Família, no Fórum de

Jaraguá do Sul.
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Corupá
Beleza natural que ajuda a economia
Cultivo de plantas ornamentais garante
sustentabilidade e receita para o município

CORUPÁ
Heloísa [ahn

Omercado de plantas orna

mentais está se tornando
cada vez mais forte em Coru

pá. Estas plantas são as prefe
ridas para decoração de am

bientes e paisagismo, devido a

sua beleza atraente.
A cultura de plantas orna

mentais é antiga na cidade, mas
com o passar do tempo foi to
mando conta da prática diária

de produtores da cidade e, agora,
representa a terceira principal
atividade agrícola do município,
movimentando cerca de R$ 4,5

.

milhões ao ano. "Ternos cerca

de 350 hectares produção aqui",
destaca o secretário de Desen
volvimento Rural e Meio Am

biente, JeanMarcel Bertoldi Diel.
As principais plantas culti

vadas na cidade são palmáceas,
dracenas, orquídeas e plantas
podadas. A maioria dos produ
tos é 'comercializada por todo o

Brasil. liA tendência é que esse

mercado melhore cada vez

mais", ressalta. Diel disse ainda

que o clima da cidade é favorá
vel para o cultivo, por ser úmido.

O município conta com uma

entidade que atende os especia
listas da área. A Associação dos
Produtores de Plantas Orna
mentais de Corupá (ProPlant),
tem 21 associados e recebe um

repasse mensal da prefeitura
para a assistência técnica.

O presidente da associa

ção' Edson Daniel, explicou
que o objetivo da entidade é
buscar novas informações e

orientações sobre o segmento.
"Procuramos aperfeiçoar o tra-

FOTOS MARCELE GOUCHE
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PIONEmO Márcio Dariu mantém a tradição herdada do avô para o cultivo

Família estimula nova geração
A família Darius foi uma

das primeiras a produzir plan
tas ornamentais na cidade. O

produtor Márcio Werner Da
rius revela que desde 1924 a

família trabalha com o cultivo
de espécies nativas. IIMeu avô
veio da Alemanha e iniciou a

plantação de mudas. O negó
cio foi crescendo e passou de

geração para geração", disse.
Darius trabalha em sua própria
empresa, juntamente com a es

posa Salete. O casal incentiva os
filhos de seis e 12 anos a terem

prazer pelo cultivo, "Ensinamos
a eles o benefício de trabalhar
com plantas, para que no futu
ro, se quiserem, continuem o

negócio da família", afirma.

Para Salete, o importante
neste negócio é o trabalho com

amor. IITem muitos que só fo
cam o lado financeiro, mas é
muito'bom trabalhar com o que
se gosta", declarou. O produtor
destacou que o diferencial neste
ramo é procurar novas espécies e

trabalhar com plantas' ainda não

exploradas por outros produtores.

balho em grupo, sempre repas
sando aos produtores novas

espécies e técnicas de mane

jo", afirmou. Para ele o cultivo
de plantas ornamentais é um

segmento que está em expan
são, mas devido à demora no

retorno dos investimentos, os

produtores ficam apreensivos.
IIOS investimentos são a longo
prazo, por isso temos que ter

cautela", disse Daniel.
A maior preocupação dos

produtores é çom a orientação e

fiscalização aos novos interessa-
-

dos em atuar na área. O produtor
Márcio Werner Darius, destaca

que tem espaço para todos, mas o
mercado está crescendo de forma

desordenada, devido à falta de

instruções. "Muitas pessoas estão
percebendo que é um negócio
que tem retomo. Algunsmorado
res trabalham em empresa num

período e, no outro, plantam no

quintal de suas casas umasmudi
nhas para revenda", afirmou.

A preocupação de Darius é

que para estimular o plantio,
algumas plantas são vendidas a

menor preço e isso, pode preju
dicar as empresas do setor que
têm de pagar impostos para po
der vender. "Essas pessoas não
têm que pagar impostos eman

ter os gastos de uma empresa.
Por isso, acabam prejudicando
o mercado", lamenta.

Serviço
Horto estimula o plantio

Para arborizar a cidade e incentivar o plantio de plantas
nativas e ornamentais, a Prefeitura de Corupá administra um
horto municipal. No viveiro são cultivadas cerca de 20 espécies
diferentes de plantas. Além das mudas para plantação em lo
cais públicos, algumas plantas nativas são distribuídas aos pro
dutores e população interessada. "Essas mudas vão servir para
recuperar as Áreas de Preservação Permanente e servirão para
realizar atividades de educação ambiental com todos os mora

dores", declarou o Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, JeanMarcel Bertoldi Diel.

RESERVA EsflÜa do horto mtmicipal tem mudas .;

que servirão para recuperar áreas de preservação
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Eleições 2012
Uma sala de aula bem diferente

Mesários passam por diferentes testes para
atender bem os eleitores no dia da votação

V
:t
','

,
,

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Oprofessor chama atenção
para detalhes que não po

dem passar despercebidos. Os
alunos teclam as orientações
e simulam situações para os

quais precisam estar prepara
dos. Tudo para que nada saia
errado no dia do exame final,
cuja data já está marcada: 7 de
outubro, dia das eleições mu

nicipais.
Ontem foi iniciada a capa-

,.

citação das 582 pessoas que
irão atuar como presidentes de
mesa e lo mesário nas eleições
deste ano, referente às 17a e 87a
Zonas Eleitorais (Jaraguá do Sul
e Corupá). As reuniões seguem
até a próxima quinta-feira, dia
6, na Scar e são organizadas
pelo Cartório Eleitoral de Iara
guá do Sul.

De acordo com o chefe de
cartório e responsável pelo trei
namento dos mesários, Eduar
do Arbigaus, os convocados são
treinados para saber como agir

diante das possíveis situações
a que estarão sujeitos duran
te o período de votação, como
a queda de energia ou algum
defeito com a urna. "Fizemos a

simulação de voto, de urna sus

pensa, voto em branco, votação
anulada, justificativa", comen
tou Arbigaus.

Além das orientações técni
cas como o manuseio e insta

lação da urna, o curso também
serve para que osmesários pos
sam tirar suas dúvidas sobre
das regras eleitorais para os dias
de eleição, como a propaganda
eleitoral permitida e a presença
de acompanhantes de deficien
tes físicos. "Os eleitores podem
usar adesivos, bandeiras, bro-

ches, não tem problema. O que
não pode é externar o seu voto,
fazer o pedido verbalmente",
respondeu Arbigaus a uma das

perguntas.
Sobre a presença de acom

panhantes, o chefe de cartório

explicou que serão os presiden
tes de mesa que deverão tomar
a decisão de permitir sua per
manência ou não. "Por exem
plo, alguma pessoa mais idosa,
mas que esteja lúcida, algum
mesário poderá acompanhá-la
até a urna, colocar uma cadei
ra para ela se sentar enquanto
vota, não sendo necessária a

ajuda de outra pessoa. Isso para
que o sigilo do voto seja preser
vado", orientou o chefe de car-

f' Quem compõe a mesa

Presidente: é a maior autoridade
da seção. Deve manter a ordem
no recinto, dispondo da força
pública quando necessário.

Algumas atribuições:
• verificar as credenciais dos fiscais'

• iniciar e encerrar a votação
• digitar o número do título do
eleitor no terminal do mesário,

autorizando-o a votar ou a justificar
• resolver as dificuldades
e esclarecer as dúvidas

que ocorrerem

• comunicar imediatamente
ao juiz eleitoral as ocorrências
sobre as quais deva decidir,

Mesários: o 1 ° e o 2°
mesários, nessa ordem,

substituem o presidente na

sua ausência

Algumas atribuições:
·Iocalizar o nome do
eleitor no caderno de
votação e colher sua

assinatura

·entregar o comprovante
de votação' ou de

justificativa e devolver os
documentos ao eleitor

Secretário: responsável pelo
preenchimento da ata da mesa

receptora de votos, relacionando
as ocorrências registradas no

dia no campo "anotações".
Algumas atribuições:

• orientar os eleitores na fila e

verificar se pertencem àquela
seção, conferindo seus documentos

<controlor a entrada e a

movimentação das

pessoas na seção
·verificar se o eleitor, ao

sair, recebeu o documento
.

de identiflcoçõo e o

comprovante de votação

Treinamento ajuda a dar segurança aosmesários
A programadora Denise

Mainka, de 22 anos, também será

presidente de mesa nas eleições.
Emboranão tenhasido voluntária,
a jovem aceitou as duas convoca-

ções a que foi chamada e contou

que em nenhum momento ficou

preocupada com o desafio. "O
treinamento que recebemos es

clareceu todas as dúvidas e a gen-

te recebeu um manual também.
Além disso, quem era da equipe
já tinha trabalhado como mesário
antes, então um ajudava o outro",
disse. Para os que serão mesários

pela primeira vez este ano, ela
recomenda que prestem muita

atenção ao treinamento e que no
dia, procurem manter a calma e

pedir auxílio se precisarem.

tório aos convocados.
Para a primeira reunião de

ontem e para as duas de hoje,
foram chamados aqueles que já
participaram de outras eleições,
permitindo que o curso seja
mais dinâmico, durando cerca

de uma hora. "Mesmo assim, a
gente não pode deixar de passar
todas as orientações nem de res

ponder aos questionamentos,
que é o .que leva mais tempo",
disseArbigaus. "Basicamente, as
recomendações que a gente faz
aos mesários é estarem atentos

aos documentos necessários e

às suas principais atribuições e

que não se esqueçam dos proce
dimentos que devem realizar",
completou.

Documentos aceitos:
• Carteira de identidade
• Carteira de categoria
profissional
reconhecida por lei

• Certificado de reservista
• Carteira de trabalho
• Carteira Nacional
de Habilitação

• Passaporte

Experiência
Presidente
de novo
Presidente demesa pela

segunda vez, o vendedor
Adriano Iunkes, de 28 anos,
decidiu ser voluntário nas

eleições passadas, em 2010.
"Foi divulgado no rádio
que eles tinham necessida
de de mesários voluntários,
e eu acabei me colocando
a disposição do cartório",
disse ele. Mesmo sendo a

primeira vez, Iunkes disse
que ficou bastante tran

quilo, já que o treinamento

que recebeu na época foi
bastante completo e tudo
ocorreu de forma tranqui
la. "É uma situação muito
interessante, me sinto bem
.em ser voluntário, prestan
do um serviço para a socie
dade", afirmou o vendedor,
que ficará responsável pela
82a seção, na escola Lilia

Ayroso Oechsler, no bairro
Ilha da Figueira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocorreíodepovo.ccm.br TERÇA-FEIRA,4 DE SETEMBRO DE 2012 171 POJjTICA

• I

Pedidos íle

Nilson Antonio · Interino
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Amvali exige
aprovação da Câmara

Qconselho Deliberativo da Asso

ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu (Arnvali) aprovou as propostas
de regularização das dívidas dos mu

nicípios que estavam em débito - São
João do Itaperiu, Barra.Velha e Corupá.
Jaraguá do Sul não apresentou uma pro
posta para quitar a dívida de R$ 259 mil.
A Prefeitura entregou um ofício ao pre
sidente Felipe Voigt. No documento a

prefeita Cecília Konell reiterou a posição
de se desligar do quadro de associados.

Com base nessa movimentação, os pre
feitos dos demais municípios integran
tes seguiram o dispositivo do estatuto

social e resolveram suspender os servi
ços prestados pela entidade ao municí

pio de Jaraguá do Sul. O Conselho tam

bém exigiu que o Executivo jaraguaense
apresente uma lei aprovada pela Câma
ra de Vereadores que oficialize o desli

gamento da Arnvali. Até a apresentação
dessa autorização o município continu
ará legalmente filiado e inadimplente.

FABIO MOREIRA
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Deputado PonticeDi em Jaraguá do Sul
O deputado estadual e presidente do PP em Santa Catarina, Joares Ponticelli
(centro da foto) esteve ontem em Jaraguá do Sul para apoiar a candidatura
de DieterJanssen (PP) e Jaime Negherbon (PMDB). Em visita ao jornal O
Correio do Povo, o deputado disse que a conquista da Prefeitura da maior
cidade doVale do Itapocu é estratégica para a sigla no Estado. Ele também
destacou a integração dos partidos coligados na chapa "Nova Jaraguá".
"Ternos uma união que tem tudo para proporcionar uma administração de
sucesso em Jaraguá do Sul. Os partidos que formam essa coligação estão nas
bases do governo do Estado e também do governo Federal".

Campanha' intensa
O candidato a prefeito de Guaramirim Laura Frõhlich (PSD) não tem parado desde
que começou o período da campanha eleitoral, dia 27 de julho. Neste tempo foram
realizadas mais de 50 reuniões organizadas pelos candidatos a vereador. Já os
comícios estão programados para acontecer a partir do dia 14 de setembro.

Apoios nas'
campanhas
O candidato a prefeito Nilson Byllardt
(PMDB) vai contar com o apoio do vice
presidente daRepúblicaMichelTemer
nos próximos programas de rádio. A
gravação aconteceu sábado passado em
Joinville. Enquanto isso, Lauro Frõhlich
(PSD) agendou a visita do Secretário
deAgricultura de Santa Catarina, João

, Rodrigues, no dia 11.A ideia é reunir os

agricultores com,o. secsetário., u

www.imoveisplan·eta ..com.br

(47)3275-01 00

/

Estimativa

populacional
O IBGE divulgou na sexta-
feira, dia 31, as estimativas
populacionais de todos os

municípios brasileiros. Elas são
fundamentais para o cálculo
de indicadores econômicos e

sócio-demográficos. É também
um dos parâmetros utilizados
pelo Tribunal de Contas da
União na distribuição do Fundo
de Participação de Estados e

Municípios. Com a estimativa, a
população na região é: Corupá
(14.155); Guaramirim (36.640);
Iaraguá do Sul (148.353);
Massaranduba (4.993)_ e
Schroeder (16.248).

· '?,

Orçamento
para 2013
Está na Câmara deVereadores
o projeto de Lei 187/2012 que
trata do orçamento para o ano

2013. A estimativa é de que a

próxima administração tenha R$
514.889.287,00 para trabalhar nas
diversas políticas. A educação
tem uma projeção de R$
113.995.075,00. A saúde
é de R$ 105.576.920,00.

·
.

Conversa com

os servidores'
Está previsto para hoje o bate

papo com os candidatos a
:},

prefeito da região e os servidores
públicos através do Sindicatodos
Servidores Públicos Munícípaís
de Jaraguá do Sul e Região

..

(Sinsep). Os candidatos de .",:'.
Guaramirim serão os primei�Q§

":).o
,

a apresentarem as propostasj ..

,··.·,<:.1

para a categoria. Será às 19 ':�;�'�\':
horas, na Câmara de Vereaddr,€3s.
O primeiro a comparecer ao";

,

,

bate-papo será Lauro Frohlích,
da Coligação "Agora Sim

'.

Guaramirim" e, às 19h45min, 'O

candidato Nilson Bylaardt, da
Coligação 110 Trabalho Continua".

· ,

�. .

-Ó,

I

·""'i

I

· d:

, �.
.

"

Principais
reivindicações
O presidente do Sinsep, Luiz
Carlos Ortiz Primo, disse que
em Guaramirim existem duas

grandes reivindicações dos
servidores. A primeira delas é
a elaboração de um plano de
saúde. "Sabemos que não é fácil.
Inclusive, já houve a tentativa,
de, mas não deu certo, contudo
a reivindicação está na pauta há
vários anos", disse Primo. Outra
solicitação será a eleição direta

,
, !para diretores das escolas.
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Pelo Mundo
1998
"

E ftutdada a Google
No dia 4 de setembro de 1998, foi fundada a empresa
privada Google, uma criação de Larry Page e Sergey Brin.
Inicialmente apelidaram sua nova ferramenta de busca
de "BackRub", porque o sistema checava backlinks para
estimar a importância de um site. O nome de domínio
"Google" foi registrado em 15 de setembro de 1997.
A empresa é uma multinacional de serviços online e

software dos Estados Unidos, que hospeda e desenvolve
uma série de serviços e produtos baseados na Internet. O
seu lucro é gerado, principalmente, através da publicidade
pelo AdWords. O rápido crescimento do Google desde
sua incorporação culminou em uma cadeia de outros
produtos, aquisições e parcerias que vão
além do núcleo inicial como
motor de buscas. A marca

Google é considerada
a mais poderosa do
mundo, pela
BrandZ.

1781

Embaixador americano
é sequestrado no Bra,sil
Em 4 de setembro de 1969, o embaixador americano
Charles Elbrick é sequestrado no Rio de Janeiro, em plena
ditadura militar. Elbrick foi levado por membros das

organizações de extrema esquerda Dissidência Comunista
da Guanabara - com o nome de MR-8. A ação aconteceu
às 14h30, durou 20 minutos e não fez feridos, salvo uma
coronhada na testa do próprio Elbrick, que tentou fugir dos
guerrilheiros armados. O embaixador foi levado para um
cativeiro, onde ficou preso por três dias. Os sequestradores
pediram como resgate a libertação de 15 presos políticos e

a ação marcou a luta armada contra o regime ditatorial.

Contabilidade

!>1(ff''it'$.I(Jf 1)'lí� I

�.mfi$�
CfedílJ11idõ�

",p!) �it�
�'jj;If<l,iffI;,�

CÔl1fiart�
gtintZ@gumz.com.brWMV..gumz,com,bt

(qU714141 .,. 0esde1918

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
•

Lunenaer �Zª�z,.. C
Grupo Lune/II

*

Lunelll �a\QZ<?O/.·

1970

Censo bate à porta
Em setembro de 1970, o jor

nalO Correio do Povo pu
blicou uma matéria que dizia:
"Desde o dia Iodo corrente
29 recenseadores estão baten-

do às portas dos jaraguaenses
para dar cumprimento ao 80
Censo do Brasil. A primeira re

sidência recenseada foi a do Sr.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito

Municipal, dado ao fato curio
so de situar-se a sua residên
cia no setor I, quadra I, face 1\.
Coube ao Sr. Abílio dos Anjos
Soares a entrevista pioneira."

FOTOS DIVULGAÇÃO

Personagem histórico

Anne Frank
AnnelisseMaria Frank foi uma adolescen

te alemã de origem judaica, vítima do holo
causto. Anne morreu de tifo, aos quinze anos

de idad, num campo de concentração, em
1945. Ela se tornou mundialmente famosa
com a publicação do diário. No caderno es

crevia as experiências do período em que sua

família se escondeu da perseguição aos ju
deus dos Países Baixos. Ela escrevia no diário
suas intimidades e também o cotidiano das
pessoas ao seu redor. Otto Frank, pai de Anne
e único sobrevivente da família, retornou a

Amsterdã depois da guerra e teve acesso ao

diário da filha. Seus esforços levaram à publi
cação do material, que recebeu o nome de "O
Diário de Anne Frank", em 1947. O caderno
dado a Anne em seu aniversário de 13 anos,
narra a vida dela no período de 12 de junho de
1942 até Iode agosto de 1944. É considerado
um dos livros mais importantes do século 20.

A invenção do
terlDôlDetro

,

O termômetro foi inventado pelo matemático,
físico e astrônomo Italiano Galileu Galilei. Em
1592, usando um tubo invertido, com água e

ar, criou uma espécie de termômetro no qual
a elevação da pressão exterior fazia com que
o ar dilatasse e, em consequência, elevava o

nível da água dentro do tubo. O termômetro
.é aparelho usado para medir a temperatura
e as suas variações. É composto por uma
substância que possui uma propriedade
termométrica, isto é, uma propriedade que
varia com a temperatura. Os tiposmais
comuns de termômetros são os que se

baseiam na dilatação do mercúrio. Outros
determinam o intervalo de temperatura
mediante o aumento da pressão de um gás ou
pela curvatura de uma lâmina bimetálica.
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RESGATE
HISTÓRICO'

OS autores do

livro, Silvia Rita
e Sidnei Lopes,
foram até o Rio

de Janeiro buscar
informações

.

sobre os

imigrantes
húngaros

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

Bárbara Elice

literatura da re

giao vai ganhar
mais uma obra.

"Págínas de Iara-
guá - 120 .anos da

migração Hún

gára em Jaraguá do Sul", resga
ta a vida dos húngaros antes da

chegada ao Brasil e a história da

construção da comunidade na

localidade de Jaraguazinho, Ia
raguá 84 e Garibaldi. Os autores,
a historiadora do Arquivo His
tórico, Silvia Regina Toassi Kita,
e o pesquisador da Fundação
Cultural, Sidnei Marcelo Lopes,
acreditam que o livro ajudará a

comunidade a compreender e

respeitar a própria cultura.
A pesquisa se estendeu por

documentos, livros, registros e

entrevistas com a comunida
de. Em 2010, os autores foram
ao Arquivo Nacional, no Rio de
Janeiro, e trouxeram as listas
com os nomes dos imigrantes
que chegaram de navio entre
1891 e 1897. Essa é uma refe
rência inédita para a região,
que deve enriquecer os regis
tros sobre as famílias. Lopes

comenta· que muitos descen
dentes também têm documen
tos em casa, mas ficam insegu
ros de passar as informações.
"Dentro do Arquivo Histórico
Municipal, as histórias perma
necem enclausuradas, mas,
com a publicação desse livro, os
documentos passam a ter um

significado muito maior, pois
ganha a visibilidade diante da
comunidade", afirma Kita.

Os registros guiaram os au

tores por uma viagem na histó
ria, que começa na Europa, no
século 19. De acordo com Lo

pes, os alemães imigraram para

Dentro do Arquivo
Histórico, as histórias
estão enclausuradas.
Com a publicação .

desse livro, os
documentos passam
a ter um significado

muito maior.

Silvia Regina Toassi
Kita, historiadora

Literatura

120 allOS depois
que o jJavio atracou

Livro vai permitir que a geração atual reconheça os traços
da identidade húngara e valorize a sua herança cultural

FOTOS MARCELE GOUCHE

a Hungria, onde viveram por
150 anos antes de chegarem ao

Brasil. Essa é a razão pela qual
a cultura húngara se mistura à
alemã na gastronomia, roupas
e idioma. A chegada ao Brasil
foi um choque cultural, pois o

clima, alimentação e estrutura
eram muito diferentes. Segun
do Kita, esse resgate histórico
permite que a geração atual re
conheça os traços da identida
de húngara e valorize a herança
cultural. "Quem conhece a pró
pria história, tem. uma identí
dade'" acrescenta.

Para os autores, o livro aju
da a criar a curiosidade pela
história da comunidade. Por

enquanto a obra não será co

mercializada. Os 300 exempla
res da edição serão distribu
ídos em todas as bibliotecas,
associações, órgãos públicos,
escolas, faculdades da cidade e

no Arquivo Nacional e Bibliote
ca Nacional, no Rio de Janeiro.
A intenção é dar sequência ao

trabalho e lançar publicações
anuais de "Páginas de Jaraguá".
Para o ano que vem, Kita e Lo

pes estão trabalhando em um

material sobre os 100 anos da
ferrovia.
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Previsão do TempoFonte: Epagri e Tempo Agora

Oha ecó
......
10° 26°

Joaça a

......
8° 21°

Canoinhas
......
9° 17°

Mais uma
semana seca
Uma massa de ar seco

deixa o tempo estável com
sol entre nuvens em se.

Temperaturamais baixa
namadrugada e à noite,
e em elevação durante o

dia. Tendência 5 a 7/9: Sol
entre nuvens no Estado.
Temperatura um pouco
mais baixa na quarta e

elevada para época do ano
na quinta e sexta-feira.

� .

Instável Parcialmente
Nublado

Ensolarado

Nublado Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Umidade relativa do ar

• 6h Sudeste 7km/h 94%
• 9h Sudeste 6km/h 95%
• 12h Leste-Sudeste 6km/h 94% 2mm

• 15h Leste 9km/h 86% 40%
• 18h Leste 8km/h 85%

de possibilidade
de chuva.

Fonte: www.ventosbrasil.com.br

_._�......_r

Explicação do motorista!
o policial de uma pequena cidade paraummotorista por excesso de velocidade.
- Mas, seu guarda, eu posso explicar ... - replica o motorista.
- Fique quieto! Vou colocá-lo na cadeia até o chefe chegar! - esbraveja o

policial.
- Mas, por favor, eu só queria dizer que ...
- Silêncio! Você está preso! Se abrir a boca, apanha! Então, ele joga o

coitado em uma cela, sozinho, e vai embora sem lhe dar atenção.
Horas mais tarde, o guarda volta:

f'
- O chefe está chegando! Sorte a sua que ele foi ao casamento da filha dele.
Deve estar de bom humor.
- Duvidomuito ... Se tivesse me deixado falar, saberia que o noivo sou eu!

d ku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9-
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
lca
(.)II
:s
-

O
cn

Jaraguád
......
10° 18°

Ríodo Sul
... ...
9° 18°

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

SEXTA
MíN: 12°C
MÁX: 25°C

AMANHÃ
MíN: 100C
MÁX: 26°C

10°C

18°
-:

Friozinho
pela

manhã
pede

casaco.

QUINTA
MíN: 100C
MÁX: 25°C

... ...
17° 22° São FranCISCo do Sul Florianópolis

• Preamar • Preamar
• 1h26: 1,2m • 4h39: 1,1m
• 6h21: 1,3m • 16h38: 1,1m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 31/8 • 1Oh09: O,3m • 8h41: O,3m

Tábua
• 22h09: Om • 20h41: O,2m

. MINGUANTE 8/9 das marés I ala· Imbituba
• Preamar • Preamar

NOVA 16/9
• 4h06: 1,1m • 2h47: O,7m
.16h19: 1m • 14h49: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CRESCENTE 22/9 • 8h44: O,2m • 9h45: O,2m
• 20h44: O,2m • 20h19: O,2m

HORIZONTAIS
1. Órgão glandular capaz de secretar leite I O animal

símbolo do time de futebol do Atlético MineiJo
2. (Med.) Abscesso, principalmente do ouvido·
3. Carga Tributária Bruta I Termo inglês que, no pugi-

lismo, significa .assalto
4. Em que se fez oposição
5. Um jogo legal
6. Ter frio ou medo
7. O hânio, para os químicos! A capital da república

africana do Mali, às margens do rio Níger
8. Diz-se de ácido alifático com doze átomos de car

bônio
9,. O escritor dinamarq4ês Christian Ande�sen

(1805-1875) I Lição ministrada por um professor
10. A cantora francesa Piaf (1915-1963), de "La Vie

en Ro"se" / Abreviatura de dicionário
11. (Quím.) Que apresenta radicais básicos aptos a

saturar diversas valências ácidas
12. Diz-se da gripe que assustou muitos países,

principalmente asiáticos, há alguns anos 11

13. Precede o nascimento do Sol/As iniciais do
cantor e compositor Renato (1960-1996), do 12

"Legião Urbana".

VERTICAIS
1. Famoso drama de Shakespeare I Aquele que é ou

foi sete vezes campeão
2. Capaz / Arranhado
3. Escultura móvel, suspensa no espaço por fios I

Tingir de azul
4. Artigo para mais de uma coisa I Que pode quei

mar, pegar fogo
5. Dar uma carreira (a cavalo) / Famoso filma de

Milos Forman (1979), que tem como enfoque a

guerra do Vietnã
6. Medida do calor terrestre I Nome dado peJos .indf

genas às plantas .

1. Provocar mau-humor I Atender
8. O piloto Chico (1907-1.989), um dos precursores

do automobilismo no Brasil/Ir de encontro
9. Transmitido gratuitamente (bens etc.) a outrem I '

Soltar latidos.

Palavras Cruzadas
I I· I I

I

/

passoten'ipO . A Recreativa Q primeiro revist� de po.lovras cruzadas do.Brosil
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ARECREIl
A PRIMEIRA REVISTA OE PALAVRAS CRUZADAS 00 BRASIl!
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Com que
'. rou a eu vou?
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Você vai amarr a
hora do café2inho.

Michele Camacho micamacho777@gmail.com I 47 8838 3084
3275.1403

Dicad
___or

olish emover

s" ..........,......a:

n ii

Sabe aquele produto bom,
que veio pra resolver -

definitivamente - todos os
nosso probleminhas com os

esmaltes? Esse é o Sephora
Express nail polish remover.

Super prático, o produto
é bem fácil de usar: basta
colocar o dedinho dentro
do pote e pronto, unhas

limpas! Não é incrível?
Acho perfeito pra quem
adora trocar de esmalte
mais vezes na semana, mas
não temmuita paciência
pra retirá-lo. Ah, e ele retira
tanto os esmalte mais
claros, inclusive com glitter,
quanto os mais escuros.
Fica a dica, gatas!

TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2012 111 I VARIEDADES

FOTOS REPRODUÇÃO

Espelho, espelhomeu!
Com a primavera chegando a gente só consegue pensar em uma

coisa, não é gente? Que o verão está logo aí! Vocês não são assim?
Eu sou! Fico inclusive contando os dias paramuito calor, muito sol,
muita praia. E é óbvio que verão me lembra dos famosos óculos de
sol. Não que eu não use no inverno (tá, confesso que não uso muito!
É impressionante como no inverno me causa dor de cabeça), mas é
só chegar o verão para eu sair à caça de um óculos novo pra chamar
de meu. Pois é, esqueci de dizer anteriormente que sou viciada
em óculos de sol, pode isso? Mas, enfim, meninas, o que eu queria
dizer é que a cada temporada nova, procuro me inteirar de qual é
o modelo da estação, e obviamente, fico doidinha para tê-lo. Nem
sempre eu compro, mas ah ... olhar não arranca pedaços, e saber das
tendências, também não! E como eu sei que tem muitas de vocês
atrás de um óculos novo, ou doidinhas para saber o que vai bombar
no verão, saibam girls (boys, esta dica também vale pra vocês!) que
esse modelo não é nenhuma novidade, mas é uma aposta certeira:
os espelhados. Quem tem, use! Quem não tem, aposte!

""'"

Rua Roberto Ziemann, 24081 Amizade 1 Jaraguá do Sul

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

Sábado: 8:30h às 12h
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Sucesso
absoluto!
A 1Da Stammtisch, realizada
rlno último sábado, no pátio
do Parque Municipal de Even
tos, reuniu mais de 12 mil pes
soas. Umafesta contagiante, que
misturou todas as classes, etnias,
credos, idades e afins. Realmente
um evento que vai ficar para a

história dos maiores e melhores
encontros de amigos de Iaraguâ
do Sul. Viva a Stammtisch!

(47) 3055-0878
Ruap,.�� de�4IC(j

CenJw -� do SrI-SC

Obrigado
pelo apoio!
Deus me deu os melhores

amigos que alguém pode ter.
Muitos dizem que os amigos
de verdade são os que estão
ao seu.lado em momentos
difíceis ... Claro, que não!

Amigos verdadeiros são os que
suportam a felicidade da gente!
O inimigo jamais suportaria.
Amigos são elos que nos

fazem chegar aos lugares mais
distantes de nós mesmos. Viva
os amigos!Viva a Stammtisch!

Apae
A IDa Stammtisch, além
de confraternizar e fazer
amigos, também ajudou a

nossa comunidade. Foram
;

arrecadados na entrada da
festa, cerca de R$ 12 mil. Todo
o valor foi destinado àApae
de Iaraguá do Sul. O povo da
cidade está de parabéns!

Pensando bem
A gente tem aprendido a duras
penas que o bom da vida não
está em encontrar as respostas,
mas sim em aprender a conviver
com as perguntas.

Caraguá Auto Elite
A escolha perfeito
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Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o grande
professor Omar Forte, que se

destaca cada vez mais como
um dos grandes dançarinos do
Estado com seu reconhecido
Estúdio de Dança Dois Pra Lá
Dois Pra Cá. Parabéns, irmão!

Preço do voto
Como em outros anos de disputa
eleitoral, comenta-se sobre o

valor de um voto. A depender
da fonte, a coisa vai dos 50 aos

100 reais. Nada original, nada de
novo, diante de tudo o que já se

viu em eleições passadas.

Ex!
A rainha da bateriaViviane
Araújo venceu o reality show
"

A Fazenda" e arrematou dois
milhões de reais. Com grana
no bolso, finalmente a beldade
deixará de ser conhecida só
como "a ex-mulher do Belo" e

passará a ser conhecida como:
a ex-mulher do Belo que venceu
um reality show, Né, não?!

Fofocódromo
Teve uma mulher que estava

desesperada na última
Stammtisch e emplacou quatro
ficadas, isso só pela manhã.
Na parte da tarde, passou óleo
de peroba no rosto e atirou

para todos os lados. Essa tá
mais queimada que o João
Paulo Cunha no julgamento do
mensalão. Sr. Bruno, por favor,
reserva uma bem gelada para a

mesa 12.

Festão!
Vem aí uma festança daquelas
que promete fazer a véspera de
feriado mais agitada da cidade!
A frege acontece no dia 6 de
setembro, às 23h, lá na The
Way, e será embalada pelas
excelentes duplas sertanejas
Alex &Willian e Elton &
Fernando. Vai perder?

Carmela
Atenção, mulherada que gosta
de estar na moda, com produtos
bonitos e de qualidade: a loja
Carmela já recebeu a nova

coleção primavera-verão 2013
e claro, está arrasando! Vale
conferir!

Moa Gonçalves

APAE O pessoal bacana da Apae, com este coltmista. A entidade
arrecadou cerca de 12 mil reais, sábado, na tOa Stanuntisch

FOTOS DIVULGAÇÃO
r- _.'_.� -._...:>..- - -_._-
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Nas rodas
• A construtora Erbe, uma
das mais importantes de
.Santa Catarina, também
estará presente na 12a

Feijoada do Moa.

AMIGOS Turma animada na Barraca do Beto & Moa, sábado, na Stanuntisch

PRESENÇA O empresário Paulinho Chiodini, o industrial Antídio Aleixo
Lunelli, este colunista, o diretor do gTupo Weg, Alidor Lueders, e o deputado

Carlinhos Chiodini, presenças bacanas na tOa Stanuntisch • Suelen Lescovítz, que
desfila num Picanto Kia

f zéro'bâla, esta rasg�riClo:�
H';.íelógios 'para a qualidadee í i i

I "j�egurap�a �p calTqt .. ,

,!:,. A: minha 'que.rH:la"
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amiga, dta',í.;Mªr�ia,
Vieira, já confirmou sua

, I. 1'" ,I ts '

.' fl,f ii, '·II';:�!i
,

",I' r
r

f 'I,', iii

presença, dia 22, na 12a
,

'<Feijoada cio 'Moa.

,
. São necessários dois
anos para aprendermos
a falar e sessenta para
aprendermos a calar.
Ernest Hemingway

moagoncalves@netuno.com.br

DESFILANDO A rainha da Schützenfest, oWilfried e

as princesas também foram prestigiar a tOa Stammtisch

GRUPO '�Ternurinhas", tribo que foi batizada
por este coltmista, abalou na tOa Stanuntisch

FLORADA
Ftorlcuttura

275- 3

Jardins e interiores
Arranjos I Buquês I Acessórios I Árvores frutíferas ..

"�>U,.imed 11\
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• Dizem que as

campanhas eleitorais
,

. e$queatam par", valer
nos primeiros dias de
setembro. O nervosismo
cresce entreos candidatos,
Vamos ver, então!

• E não é que já tem gente
reclamando do atraso no

pagamento pelos serviços,
prestados a candidatos?
Demorou muito!

• O meu abraço de hoje
cheio de energias positivas
vai-para o jovem loão
Cleber, da TevahModa
Masculina, no Shopping
Breithaupt.Aouele abraço.

."

• �i1 inveja é um pecado
capital-porque é pior. que
a cobiça. O invejoso não
deseia'o que é do outro,
deseja apenas que o outro
não tenha o que tem. Não
seja o que é."

,

• WalterJanssenNeto, o
Teca, no sábado deixa a

Cidade de Orlando, nos
Estados Unidos, e aterrissa
em Iaraguâ. Só retorna 'ã
Terra do Tio Sam após as

.

êleições de outubro.

• No domingo, dia 9, o
grupo ile pagodeAtitude
vai movimentar oAloha
Lanches.

• Valorize seus pais.
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Daniel Medeiros Crítica de cinema
Graduado em Comunicação Social -

"

Cinema e Vídeo e formado no curso de Teoria, Ra" �1 I'·
'

FID1· M
·

Linguagem e Crítica Cili'ematográfica ',UI: O moo,O· .
e o �IO

Qcantor Raul Seixas é, sem dúvida, um
mito da música brasileira. E já estava

na hora de sua vida e sua arte serem levadas
aos cinemas. O trabalho recaiu então sob a

responsabilidade de Walter Carvalho, expe-'
riente diretor de fotografia que já há algumI 'II

tempo vem se aventurando também no co-

mando de longas-metragens. A homenagem
ao eterno "maluco beleza" veio na forma de
um belo documentário, que não só retrata o

talento e importância de Raul, como faz um
estudo de sua vida, suas influências, sua filo
sofia e, principalmente, suamúsica.

Assim como o próprio título sugere" Raul
- O Início, O Fim e o Meio cónta, por meio
de depoimentos e imagens de arquivo, toda
a sua trajetõría, desde a pri�eira �anda, a

ascensão, o sucesso, as várias mulheres, QSI
! 'g.

excessos e sua trágica morre. Trazendo infor-
mações raras - como as primeiras gravações
em áudio ,... e contando com a p'artiçipação,

, de: díversos artistas/admiradores, .como Ca
etano Veloso, Marcelo Nova, Tom Zé, entre

Novelas
AMOR ETERNO AMOR - GLOBO· 18R

Melissa ameaça Rodrigo. Pedro acompanha
Miriam até a casa de Melissa. Clara tenta ajudar
Rodrigo. Zenóbio aparece ao lado de Melissa,
que acaba ferindo Clara. Miriam cuida da irmã
com a ajuda de Rodrigo. Pedro acusa Melissa
para a polícia, e a vilã é presa. Jáqui aceita que
Valdirene leve Michele para morar com ela. Laís
se entende com William. Michele implora para
ficar com Regina. Priscila tenta convencer Gil de
que ele e Laura são apaixonados um pelo outro.
Gabi e Cris estranham o cuidado que Francisco
tem com Zilda. Vanessa protege Clara. Rodrigo
ajuda Angélica a se acalmar. Fernando fica in

dignado ao saber que Melissa foi a responsá
vel pelo sequestro de seu primo. Dimas procura
Rodrigo.

muitos outros, o filme é um prato cheio para revisitar os velhos discos do ídolo.
os fãs do cantor, fãs de cinema e entusiastas Sem esconder em nenhum momento os

damúsica brasileira em geral. problemas com drogas e álcool do cantor- que
Dentre os diversos depoimentos - família, acabaram lhe custando a própria vida -,Walter

amigos, colegas - um dos mais interessantes é Carvalho cria uma figura humana do mesmo.

do escritor Paulo Co�lho. Parceiro de Raul des- Seu protagonista 'é 'extremamente talentoso"
de antes da fama, o célebre autor define sua' assim como é também uma pessoa cheia de
relação com ele como um casamento, que teve defeitos. Sem admitir a conotação política de
seusmomentos bons e ruins e acabou para que suas músicas, ao mesmo tempo em que se in
.cada um pudesse seguir seu caminho. P(iU- titula representante da contracultura, Raul Sei-
10 não esconde a sua admiração pelo cantor, xas é uma figura complexa e contraditória. De
mesmo demonstrando pequenos toques de'

�

moleque baiano fã de Elvis a patrimônio nacio
ressentimento - corno quando afirma que, na, nal, o artista tem uma, trajetória impressionante
Ditadura, "quem foi preso fuieu".,

.

'�' recebeu aqui urna: .
"" Vale destacar também o excelente trabalho obra a sua,altura.
de montagem de Pablo Ribeiro - colaborador

• habitual do diretor - que, em certo momento,
cria uma belíssima cena femo' que ,:,most��I,:p.ma,�

'i. f,

· música inteira utilizando imagens retiradas de"
diferentes shows. Além disso, a escolha de não
tocar as canções na íntegra t: normalmente só
.toca Q' refrão _: não ,só deixa a narrativa mais
fluída como cria no espectador a vontade. de

Direção:,Waltttr"

Carvalho'
Elenco: Paulo Coe
'''lho, CaetanoVelü'- "

so, Marcelo Nova,' P

Claudio Roberto

Clique
Envie a foto do seu animalzinho para

contato@beatrizsasse.coni.br ou encontre um
companheiro de estimação nas páginas do Facebook

da Ajapra e do Focinhos Carentes Iaraguá do Sul
AVENIDA BRASIL· GLOBO· 21R
Tufão não consegue disfarçar a frustração

diante de Nina. Jorginho tem ciúmes ao saber que
Nina saiu com seu pai. Carminha vê Tufão e Nina
no restaurante e fica furiosa. Tufão desiste de se

declarar para Nina. Nina se surpreende ao encon

trar Jorginho em seu quarto. Tufão se emociona
com o apoio de Ágata. Carminha exige que Max
espione a mansão. Darkson tenta alertar Tessália
sobre Leleco, mas ela não acredita. Max afirma a

Nina que está longe de Carminha. Alexia, Noêmia
e Verônica reclamam da falta de dinheiro. Ivana
conta para Max que Tufão está apaixonado por
Nina. Débora, Tomás e Paloma sugerem que suas

famílias morem juntas. Max cerca Nina no merca

do. Tufão confirma para Carminha que ama Nina.

•

anima

Toca é moamestiça
de Iabrador, porte
grande, castrada
e vacinada. Foi

encontrada embaixo
demoa ponte com
sete filhotes. Já
sofreumuito, mas
agora está linda

aguardando um
lar para ser feliz.
Contato: Clínica

Amizade 3371-2340

CHEIAS DE CHARME • GLOBO· 19R
Rosário ajuda_lnácio/Fabian a se tranquilizar.

Sandro fica arrasado com a falta de confiança
de Penha. Gilson e Penha pensam um no outro.
Fabian fica com ciúmes de Inácio. Conrado pede
para morar com Cida. Inácio mente para expulsar
Rosário de seu quarto. Jurema sugere que Gilson
dê aula de surf para as crianças do Borralho. Sar
mento é preso e Cida se desespera. Inácio comen
ta com Romana que seu plano para fazer Rosário
odiar Fabian está dando certo. Gilson anuncia
suas aulas de surf e Patrick se interessa. Rosário
e Inácio/Fabian trocam ofensas durante uma cole
tiva. Elano comemora a prisão de Sarmento. Cida
decide continuar apoiando o pai depois de ouvir
seus apelos. Gilson beija Penha.

GABRIELA - GLOBO - 23R
Iracema convence Jesuíno de sua inocência.

Ramiro orienta Melk a mandar os trabalhadores que
recuperam a estrada saírem da obra como se fosse
uma ordem de Mundinho. Fagundes e Clemente ofe
recem abrigo a Lindinalva. Mundinho desconfia de
que Ramiro é responsável por um crime e fala com

Douglas para noticiar no jornal. Ramiro ordena que
Gerusa fique noiva de Juvenal. Gerusa se surpreen
de quando Juvenal lhe diz que está disposto a se

casar com ela. Altino propõe a Ramiro que se alie a

Mundinho e, diante da recusa, rompe relações com

o coronel. Ramiro manda Melk incendiar o jornal e .

dar um jeito em Altino. Malvina avisa a Mundinho que
Gerusa está disposta a lutar pelo amor dos dois. Ar
minda percebe que Zarolha dá conselhos a Gabriela
tentando prejudicá-Ia.

* o resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.
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Aniversariantes
3/9 Edileia Kiatkoski Jurlini Lescouvicz Pedro H. Centenaro Cristiano Schever Maribel Borga

Edson Spredemann Karin M. Borchardt Renato Stahelin Douglas Enke Michele P. Koehler
Ademar Nutzel Eduardo A. Stinghen Kleiton R. de Farias Renilda B. Koch Fredolin Spredemann Milton Balsanelli
Ademir Schultz Eter Fenner Leila Maria Da Costa Ruth Sipert Hilário Hille Mirna 0\Ribeiro
Alcir C. Sardanha Fávio Holler Udia dos S. Weonski Sandra S. de Souza Hügo A. do Nascimento Mirtes Elenice Noriler
Álvaro Pereira Felipe J. Zangheline Luis C. Molon Silvana Hering Ingo Gorll Osmar A. Eichstadt
Angelina Martina Fernanda C. da Silva Mario Giliardi De Lima Valmir Lennert Julio C. Uno Rainah Andrade Santos'
Ari Elias Ferreira Filomena do C. Leal Mario Soares Viviane Vegini Liliane C. A. Kochkasulke Raphael Marcelino
Ari Ferreira Gabriela E. Bonatti Marlene M. S. Ehnke Uliane Uber Ricardo A. de Uma
Beatriz Glatz Geane Glatz Marlene Tomaselli 4/9 Liliane V. Weonski Ricardo R. C. Gelásio
Carlos G. de Oliveira Gerson Luiz darós Marli Mathias Lindomar Bittencourt Rubia Bebling
Carlos M. de Matos Gilberto Gadotti Michele Drews Alfredo Behling Lucineide Dalpiaz Sandro Mauro Poffo
Célio Bayer Henrique Homburg Mirian Vieira Arlete S. Mueller Manfredo Behling Simone Stortz,
Cladis V. Feustel Ivan Lennert Olivia H. Kluge Bruno Bachman Marcelo Marcarine Suelen Kuhn
Clarice W. S. Trumseiser Jairo A. W.Martini Osmar Laschewitz Cassiele Andreata Márcio L. Schneider Thailson Entoni Alonso
Deivid dos Santos Jiane Butzke Paulo Aldano Vieiras César R. Uno Maria I. da S. Lindner Valdir Martin Künzel
Edgar Becker Juliane da S. Oliveira Paulo E. Schuwartz Cristiano' Busarelo Maria M. Ba�rl Ii, \ �J 1,",;,1 \ _ \ \�Çl.�� \��?s�r['1 i J _: I '\ � 1, '"
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Lançamentos

D:
Hoje é o Melh.or
Lugar - Ana Costa

Hoje é o Melhor Lugar é o
terceiro álbum da carreira
(Ia cantora r\ria Costa:'O CD

'

traz quinze sambas entre
inéditas com parceria com
Z;é,liaDuncan, Mu Chebabí .

,.. 'i,. . nl.', "i t,!. I t

e Jorge Agrião, seu parêeíro
mais frequente. Destaque
também para regravações

, de clássicos,cQ:IDopôr.'.Úm
,

.

,
Ilr.

. ... ,{
, "1.":.

J' .

t. .,1' � ii, _,.// i _',t

dia de Graça de Luiz Carlos
daVila, O que é o que é de

Gonzaguinha, Filosofia
.eVida de seu padJ1iWll0
musicalMartInho daVila
eAs coisas que mamãe me
ensinou de Leci Brandão
e Zé Mauricio. Em Seu ,I .:

;

novo show, a cantora
mostra todas as músicas
do repertório-do novo
álbum e suceSsos d.e di'scos
anteriores.
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Tirinhas
Faroeste Caboclo

in ma

PROGRAMAÇÃO DE 31 A 6/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Os Mercenários 2 - Leg. - 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30
• ARCOIRIS 2
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h30
• O que Esperar Quando Você Está Esperando - 16h40,
19h,21h10

• E aí, Comeu? - Nacional - 15h, 17h
.ARCOIRIS3
• O Vingador do Futuro - Leg. - 19h, 21 h20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 17h40, 19h5,O 21 h50
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Leg. - 13h30,
15h30
.GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. -14h15, 16h40, 19h, 21h30
.GNC3
• À Beira do Caminho - Dub. -13h:10
·Intocáveis - Leg. -15h10, 17h25, 19h40, 22h10
.GNC4
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

13h15,16h20
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. -

21h20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 19h20
.GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 14h
• O Ditador - Leg. - 16h, 18h, 20h, 22h
.GNC6
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h, 15h
• O Vingador do Futuro - Dub. - 19h1 O
• O Vingador do Futuro - Leg. - 21 h40
• Valente (3D) - Dub. - 17h

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC1

. • Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. - 21 h
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13h45, 16h, 18h15
.GNC2
• A Era do Gelo 4. - Dub. -13h
• O Vingador do Futuro - Leg. - 17h, 19h25
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 21 h45
• Valente - Dub. - 15h
.GNC3
• Os Mercenários 2 - Leg. - 14h, 16h30, 19h, 21 h30

SHOPPING NEUMARKT
.GNC 1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) - Pré-
estréia - Leg. - 19h50

• Os Mercenários 2 - Dub. - 13h20, 15h30
• Os Mercenários 2 - Leg. - 17h40, 22h
.GNC2
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub. -

15h50
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Leg. -

21h30
• O Vingador do Futuro - Dub. - 13h30
• O Vingador do Futuro - Leg. - 19h
.GNC3
• A Era do Gelo 4 - Dub. -16h
• Os Mercenários 2 - Dub. -18h10, 20h10, 22h10
• Outback - Uma Galera Animal - Dub. - 14h
.GNC4
• À Beira do Caminho - Dub. - 13h40
• O Ditador - Leg. - 15h40 18h, 20h, 21 h50
.GNC5
• Na Estrada - Dub. - 13h50
• Procura-se um Amigo Para o Fim do Mundo - Leg. -

16h30, 18h45 21 h
• SALA VIP

·360-Leg.-14h15, 16h45, 19h15,21h40

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h50, 17h20, 19h50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 22h10
• CINÉPOLlS 2
• Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo - lego -

14h10, 17h, 19h20, 21h40
• CINÉPOLlS 3
• Outback - Uma Galera Animal (3D) - Leg. - 14h, 16h10
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Dub. -

18h10, 21h30
• CINÉPOLlS 4
• O Ditador - Dub. -13h40, 15h45, 18h, 20h10
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13h30, 16h, 18h20, 20h50
• CINÉPOLlS 6
• À Beira do Caminho - 14h20, 16h30, 19h, 21 h50
• CINÉPOLlS 7
• A Era do Gelo 4 (3D) - Dub. - 13h, 15h1 O
• O Vingador do Futuro - Dub. - 17h30, 20h, 22h30

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 14h30, 16h40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19h, 21 h1 O
• ARCOPLEX2
• Os Mercenarios 2 - Leg. -14h, 16h10, 18h20, 20h30
.ARCOPLEX3
• O Ditador - Leg. - 14h20, 16h40, 19h, 21 :20
• ARCOPLEX4
• O Legado Bourne - Leg. - 21 h
• O Que esperar quando voce está esperando - 14h20,
16h30

• O Vingador do Futuro - Leg. - 18h40, 21 h (segunda,
terça, quarta e quinta)
• ARCOPLEX2
• Apenas uma noite -14h, 15h50h, 17h40, 19h30,
21h20

"Em Os Intocáveis"Philippe (François Cluzet)
é um aristocrata rico que, após sofrer um grave
acidente, fica tetraplégico. Precisando de um
assistente, ele decide contratarDriss (Omar Sy),
um jovem problemático que não tem a menor

experiência em cuidar de pessoas no seu estado.
Aos poucos ele aprende a função, apesar das
diuersas gafes que comete. Philippe, por sua
vez, se afeiçoa cada vez mais a Driss por ele não
tratá-lo como um pobre coitado. Aos poucos a
amizade entre eles se estabele, com cada um
conhecendo melhor o mundo do outro.

"Já namorei um
monte de gente"

Mesmo que boatos tenham levantado
suspeitas de urn suposto relacionamento
gayentre Zeca Camargo e Raí, o apresenta
dornão se esforçou em desmentirnada, en
quanto o ex-jogador até na Justiça entrou.
O motivo? Ele acredita ter "criado urna bar
reira" para não semachucar com fofocas: "A

gente cria urn escudo quando está na vida

pública. Já tive filho, já namorei urn monte
de gente. Nãome abalo nem urn pouco".

Ellen Jabour
se recupera

Após urna recente queda de patins,
Ellen Jabour está melhorando aos pou
cos. Através do Twitter, ela contou aos fãs
como está sendo a recuperação. "Nunca
sofri tanto! Horrível!". Na semana passada,
a apresentadora chegou a dar detalhes dos
ferimentos. "Na segunda-feira consertei os
dentes que foram quebrados. A lesão na

mandíbula tambéni estámelhorando, mas
aindanão consigo falar nem comerdireito."

Dudu Nobre fala sobre
ruo do casamento
Dudu Nobre comentou em entrevista

sobre o fim do seu casamento comAdriana
Bombom e, com quase todas as pendên
cias do caso resolvidas na Justiça, diz que
quer falar apenas de trabalho. "É claro que
atrapalhou minha carreira, é chato, mas é

página virada. No lugar de falar de traba
lho, tinha que falar de problema, tinha que
ir para audiência. Mas agora já chega, né?
Passou! Quero paz", disse.

Stones fazem shows
em novembro

Os fãs aguardam ansiosos para que esta
notícia seja realmente verdade. Depois de
muito divulgado ao longo do ano namídia,
desta vez o site da revista "Bíllboard" con
firmou quatro apresentações dos Rolling
Stones em novembro. Dois shows deverão
ser em Londres e outros dois emNovaYork.
As apresentações podem marcar o início
da turnê de comemoração dos 50 anos da
banda.

CYl ÁRIES
�

I
-

Não desanime diante dos desafios, principalmente no

trabalho. Use a sua força e capacidade de superação
para remover os obstáculos do caminho, mas tenha
diplomacia No amor, poderá contar com mais intimidade
e carinho a dois. Cor: tons claros.

U TOURO' .

U Terá boas chances de reconhecimento profiSsional se
mostrar a força de seu trabalho e a sua determinação
em alcançar as metas. Na saúde, procure equilibrar
sua alimentação. No romance, poderá demonstrar seus
sentimentos sem medo. Cor: creme.

II GÊMEOS
No trabalho, seja mais tolerante com aqueles que não
produzem tanto quanto gostaria. Evite demonstrar
preocupações às pessoas ao seu redor: ouça mais e fale
menos. Na paixão, o clima não é dos melhores -- drible
os momentos de tensão. Cor: vermelho.

cr;::: CÂNCER
.� No ambiente de trabalho, suas palavras podem ser

mal-interpretadas. Mantenha a discrição e fique distante
. de gente oportunista. Tarefas que envolvam atenção aos
detalhes favorecidas. No amor, pense antes de falar ou
poderá magoar o par. Cor: cinza

1) LEÃo
UL Hoje, você poderá obter o merecido reconhecimento

de chefes e superiores. Familiares podem precisar de
sua ajuda para resolver pequenos conflitos. Momento
favorável ao campo afetivo, aproveite para sonhar junto
da sua cara-metade. Cor: preto.

rYk VIRGEM

II..\' No ambiente de trabalho, finalize as tarefas pendentes.
Em casa, evite cobrar algumas atitudes de seus
familiares, curta a companhia das pessoas que ama No

campo afetivo, cuidado com conflitos desnecessários
com sua cara-metade. Cor: verde.

.n. UBRA
- Não espere facilidades hoje. Para atingir seus objetivos,

você precisa tomar a iniciativa e se mexer mais,
vá à luta! Decepção com colegas de trabalho não
estão descartadas. No setor amoroso, declare seus
sentimentos e curta seu amor pra valer! Cor: laranja

m ESCORPIÃO
I I L. No ambiente de trabalho, demonstre iniciativa diante

dos conflitos. Tenha pacíênca e busque a causa dos
problemas e tudo vai se resolver. Se precisar, conte com
a colaboração dos colegas. No romance, cuidado com
atritos por bobagens. Cor: preto.

.. '" SAGITÁRIO
)<.

-

Conseguirá superar os obstáculos que surgirem com

força de vontade e determinação. Este é um momento

para você tomar a frente de suas responsabilidades. No
campo sentimental, esclareça mal-entendidos de uma
vez com sua cara-metade. C!?r: verde.

V\_ CAPRiCÓRNIO
.

F Bom dia para concluir tarefas pendentes de forma
rápida. Aproveite seu raciocínio para afastar: de vez o
que está atrapalhando o seu caminho. Em casa, tente
brincar e se divertir. No campo afetivo, demonstre seus
sentimentos com ações. Cor: vermelho.

� AQUÁRIO
� No trabalho, não perca o foco dos seus interesses

e concentre-se em seus objetivos para superar
obstáculos. Dê toda a atenção que sua famma precisar.
No campo afetivo, não deixe que mal-entendidos
contaminem o coinvívio com seu amor. Cor: cinza.

,{ PEIXES
7T Contratempos não estão descartados neste dia Tenha

paciência, converse com pessoas experientes e reflita
sobre suas possibilidades. Nos relacionamentos
em geral, só faça promessas que pode cumprir,
especialmente com a pessoa amada Cor: vermelho.
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Quer publicar sua foto'
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br.

JannayLara
Wehrmeister comemora
.. . ".

- o pruneU"o aIllversano
e recebe os parabéns e

os desejos de saúde e

felicidade da tia·Sasckie
e do padrinho Adriano

Jiane Elisa
Winter, diretora

da Escola

MUDicipal
Francisco Mees,

deCorupá,
comemora

o Leandro e a mamãe

Jaqueline, desejam
felicidades para Isabella

que comemorou seu

primeiro aninho no dia
3. "Te amamos muito!"

. '.

aJUversano

dia 5. Os
funcionários e

alunos �esejam
sucesso e

sabedoria nesta
caminhada de

educadora

J:p �H.tÍ "' ..... .,

Dias 25 e 26 de agosto,
as gêmeas Maria
Eduarda eMaria

Fernanda competiram
em Palhoça nomirim
e petiz de natação,

repr.esentando a Ajinc,
de Jaraguá do Sul e

ganharam 9 medalhas.
A família deseja

felicidades

o gatinho Lucas faz
12 anos no dia 5 e seus

pais, familiares e amigo�
do Colégio Cristina
Marcatto desejam
felicidades, saúde e

muito sucesso

,. ,

Foto histórica dos participantes do 10 Torneio de Pênaltis da
FamíIia Theodoro, realizado no dia 26 de agosto. O torneio é uma
forma de ·promover a integração da família. Quem manda a foto é a

dupla call1peã An�onio e Glauber, pai e rllho, respectivamente

Os amigos da Escola
Luiz Gonzaga Ayroso

parabenizam o professor
Luiz David por seu
sucesso na Fetae

DanielMurara

completou 6 aninhos
dia 31. Quem manda os

parabéns é o pai Jair, a
mãe Creuza e os irmãos

Juliana, Francine,
Greyce e Jair Filho

Os pais Marilda e

Rolando Erdmann
e a irmã Julyana
parabenizam e desejam
felicidades para Bruna
Erdmann, que no dia 3

completou 13 anos

Nesta terça
feira Cleiton

e Mônica
completam um

ano de namoro
e ela envia a

mensagem:
"Vejo nos seus
olhos seu jeito
de amar, vejo
no seu jeito o

prazer de te
amar. Te amo!"

Os amigos e funcionários da Escola de Música
Jazz Band Elite de Corupá parabenizam os

aniversariantes do mês de agosto, desejando
felicidades: Elizabete Ferreira Tomaselli,

assistente pedagógica da escola, que aniversariou
no dia 28, e o professor de música Raphael
Sérgio Paterno, que fez aniversário no dia 30

'>Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Papeis usados viram lápis
Designers chineses desenvolveram

um equipamento apelidado de P&P que
pode ser altamente útil para a reciclagem
em escritórios. Trata-se de um equipa
mento que mais parece uma impressora,
entretanto, ao invés de imprimir, ela pro
duz lápis a partir de papel usado.

O uso da máquina é bem simples.
Basta alimentá-la com uma folha de pa
pel pela entrada superior, que ela se en

carregará de envolver o grafite, despejan
do um lápis pronto para o uso. Assim, é
necessário abastecer o equipamento com
três "ingredientes": grafite, papel e cola.

eJl·s'w.I 'o:' ri

As capas para tablets e iPads

agora podem auxiliar a reduzir a
necessidade de recarga de energia
destes desplugados dispositivos. A
empresa norte-americanaVoltaic

Systems desenvolveu o Spark
Tablet Case. Trata-se de um case

para dispositivos portáteis com um

sistema gerador de energia solar
acoplado, permitindo o tablet

seja recarregado em qualquer lug-ar,
sem a necessidade de conexão
com as redes elétricas. O produto
está à venda pelo site daVoltaic

Systems e custa US$ 299.

Cadeiras com lixo
do oceano pacífico,
O constante acúmulo de lixo nos

oceanos suja as praias e prejudica
a vidamarinha, causando amortes

dos animais. Como alternativa para
reduzir esses resíduos, foi criada pela
empresa inglesa Studio Swine, a "Sea
Chair" (cadeira-mar), feita com o

plástico da (( ilha de lixo", localizada
no Oceano Pacífico. O projeto é tão
interessante que aparece na Feira
de Design de Milão, um dos eventos
mais renomados na área de designo
Os plásticos no mar comprometem,
principalmente, a vida de pássaros,
peixes, tartarugas, baleias, entre
outros animais. Uma pesquisa
divulgada no ano passado afirmou

. .

que os petxes que vrvem nas zonas

intermediárias do Oceano
Pacífico ingerem de 12 a 24 mil
toneladas de plástico por ano.

FOTOS DNULGAÇÃO

Santiago tem
recorde de ciclistas
Assim como no Brasil, o carro, além de uma

necessidade, representava "status" para os chilenos,
como sinônimo de sucesso e conquista. Entretanto,
esse comportamento mudou e hoje o próprio
governo do Chile tem sido forçado a buscar novas

soluções para o trânsito de Santiago, a capital do País.
A bicicleta virou coqueluche. Em apenas seis anos,
houve umamudança de hábito e cultura. Devido
ao alto custo das tarifas de transporte público, o
tempo de viagem mais curto e amaior consciência

ecológica, a bike caiu no gosto dos chilenos
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Pesquisadores da Universidade de Michigan
desenvolveram um filtro capaz de limpar água
contaminada por óleo, sem a utilização de produtos
químicos. A nova tecnologia possui revestimento de
um novo nano material que atrai a água e repele o

contaminante. O nano material é composto de uma
mistura de uma borracha de polímero comercialmente

disponível e uma nano partícula, desenvolvida em
colaboração com o Laboratório de Pesquisas da
Força Aérea Norte-Americana. O novo filtro criado
somente permite a passagem da água, e tem se

mostrado bastante útil, tendo a eficiência chegado a

99,9%, mesmo em diferentes situações.

TERÇA-FEIRA,4 DE SETEMBRO DE 2012 1171 SUSTENTABILIDADE

�,
ELEMENTAR
�N!i:liiXiIAS R.EN('J\{Á\{ltlSQuimica

www:.biovifa.com.br

Remédio vencido
tem destino certo
Um problema de interesse geral da população; mas nem
sempre levado com a seriedade que se necessita, o descarte
de medicamentos com a data de validade vencida deve
ter um destino adequado, pois do contrário, se ingerido
inadvertidamente, pode causar sérios problemas à saúde.
De acordo com a farmacêutica da Receituário Farmácia

Magistral, Alessandra Klein da Silva, os medicamentos
jogados no lixo ou esgoto podem poluir o solo e a água e

trazer riscos para o meio ambiente e para as pessoas. "Aqui
na região nós somos a única empresa que realiza esse

tipo de serviço", afirma. "Nós possuímos contrato com a

empresa Green Ambiental, de Florianópolis, que realiza a

coleta mensal dos medicamentos que nós conseguimos
recolher, e ainda emite certificado que garante a correta

destinação final desses materiais", explicaAlessandra. Para
o recolhimento na cidade, a Receituário disponibiliza urnas
de coleta na própria empresa e outra na empresa Dalila,

.

além da urna de coleta móvel que regularmente passa por
consultórios médicos que recebemmuitas amostras de
remédios. "Empresas que queiram ter uma urna de coleta

podem entrar em contato com a gente que nós enviamos",
informa a farmacêutica. Segundo aAgência deVigilância
Sanitária (Anvisa), no Brasil, a cada ano, são jogados
fora pelos consumidores entre 10 e 28 mil toneladas de
remédios. Em Jaraguá foram recolhidos 130 kg de resíduos
tóxicos através da ação da Receituário.

. Com lançamento programado para breve nos Estados
Unidos, o C-Max Energi será o novo veículo híbrido da
Ford e terá autonomia de 32 km. O modelo é movido a

energia elétrica e gasolina. Porém, somente com a propulsão
elétrica ele poderá atingir a velocidade máxima de 136 km/h.

Promete ser o carro mais potente entre os híbridos.

Banho mais econômico
Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas
Gerais, criaram uma técnica para reduzir o consumo de energia
elétrica do chuveiro, através da ideia do aquecimento do
ambiente do banheiro, ao contrário dos projetos atuais que
aquecem apenas a água. Os pesquisadores acreditam que com o

ar aquecido, a temperatura da água não precisa ser tão quente, e
desta forma, a pessoa que estiver tomando banho poderá deixar
a chave do chuveiro em uma posição que exija menos potência
e, consequentemente, consumirá até 30% menos energia.
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OlltO de
Victor Danich, diretor

do JaraguaTec e professor
da Católica SC
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Transferência econômica
e igualdade social

Ücontinente latinoameri
cano está vivendo uma

situação inédita que era ini

maginável uma década atrás.
A Comissão Econômica para a

América Latina e o Caribe (Ce
pal) divulgou dados importan
tes sobre as mudanças na ge
ografia da economia mundial.

Segundo o relatório, o poder
econômico está sendo refor
mulado e "transferido do Norte

para o Sul e do Atlântico ao Pa
cífico" sinalizando que a soma

das atividades econômicas da
Ásia - Pacífico e América Latina

representam hoje 60% do cres

cimento econômico mundial.
Se continuar essa tendência, já
em 2020 as exportações Sul-Sul
vão superar as do Norte-Norte, ,

destaca a diretora executiva do

organismo das Nações Unidas,
Alicia Bárcena, que se asseme

lham com os fluxos de investi
mento estrangeiro direto, dos

quais 50% são realizados junto
a economias em desenvolvi
mento. Qual é a razão desta re
viravolta?

Os países sul-americanos
encontraram a dose certa para
se proteger das políticas finan
ceiras dos países desenvolvi
dos, centradas nomonetarismo
especulativo, e criaram uma

conjuntura socioeconômica

para enfreritar os novos desa-

fios para a região. A diretora
executiva Bárcena foi enfática
ao dizer que uÉ preciso avançar
com posturas regionais unifica
das, articulando com as várias
zonas de desenvolvimento que
nos permitam abordar desafios
de outra envergadura como são
a segurança climática, alimen
tar e cidadã". Tal afirmação não
é mera retórica panfletária, e

sim a cabal expressão da re

alização de um projeto de
crescimento que contemple a

igualdade e a sustentabilidade
ambiental na América Latina
e no Caribe. Perante um mun

do que se debate nas incerte
zas de um modelo globalizado
centrado nas forças cegas do
mercado absoluto, a América
Latina se destaca pelo sucesso

na redução da pobreza nesta

última década.

Surge, a partir de agora, a

oportunidade para que os go
vernos - durante tanto tempo
reféns do Consenso deWashing
ton - agirem com empenho
para combater a desigualdade,
de modo a assegurar os ganhos
sociais" obtidos nestes últimos
anos. No entanto, ainda a re

gião encontra-se num processo
de consolidação de um cená
rio que favoreça a diminuição
da desigualdade potencial. Os
setores de alta produtivida-

de, que são responsáveis por
66% do Produto Interno Bruto
da região, incorporam apenas
19,8% dos empregos formais.
Os de baixa produtividade, por
outro lado, incluindo a infor
malidade, geram 10,6% do PIB,
mas empregam 50,2% dos tra
balhadores, que compõem o

setor mais vulnerável, sujeitos
à pobreza extrema.Daí a neces
sidade de que o setor público li
dere os investimentos, tanto na

área social como na industrial,
geradora de renda e emprego.
Nesse caso, as parcerias .. pú
blico-privadas são essenciais,
tanto para o empresariado
nacional como para o próprio
governo. Tal fórmula permi
tirá a América Latina conti
nuar resistindo - na maioria
de seus países - à hegemonia
neoliberal, através da partici
pação efetiva de Estados com

capacidade de resposta social.
Esses, por sinal, devem ser

os multiplicadores do cresci
mento econômico com polí
ticas de inclusão social, que
estejam impregnadas pelo
protagonismo de suas clas
ses dirigentes e seus maiores
e incondicionais aliados, os.

trabalhadores anônimos que
constroem silenciosamente
a totalidade das riquezas do
continente.

ESTADO DE SANTA CATARINA
OFíCIO DE RAGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

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

\ SItuação:
;

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jara
guá do Sul/SC, torna público pelo presente edital, que ANITA KRUEGER BRANDEN-

BURG, CI nO 374.146-SESP/SC, CPF nO 069.090.009-00, brasileira viúva, aposentada, residente e domiciliada
na Rua Carlos May, n? 69, bairro Baependi, nesta cidade; requer com base no art. 18 da Lei n? 6.766/79,0
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 144-Carlos May, bairro Baependi, perímetro urbano de
Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão nO 110/2012, expedida em 02/05/2012, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano
Antônio da Fonseca, CREA n? 36872-9, ART nO 4355745-9. O desmembramento é de caráter residencial, possui
a área total de 1.542,56m2, sendo constituído de 1 (uma) parcela remanescente.
O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perantea Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia:
Rua 16-Barão do Rio Branco, nO 414, sala 02, centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 23 de Agosto de 2012.

AOFICIALA
---------------------------------

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 3371-3975 - Email: registrodeimoveisisa@terra.com.br-
Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às 18:00

ESTADO DE SANTA CATARINA
o=fero DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
Municípios que compõem a comarca: Jaraguá do Sul e Corupá.OFICIALA: ISA MARTA MOHR ZIEMANN

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISÃMARTAMOHR ZIEMANN, Ofici�!Ia do Registro de ImóVéis da Comarca
de Jaraguá do SuIlSC', torna pÚblico pelo presente edital, que RENE AFONSO
�AH�KE, CI RG nO 15/R-1.980.596-SSP/Se, CPF nO 607.812.899-04, brasileiro,
dIVorCiado, empresário, residente e domiciliado na Rua Germano Mahnke nO 115
bairro João Tozini, 'em Corupá-Se; e ROSEMERI TREIS, CI RG n�
19tR-2A40,1s3/Se, CPF nO 682_1.$9.709-87, brasileira, divorciada do lar residente e
domiclliadj3 na Rua Wa!ly Em/lia Mohr n° 260, bairro Agua Verde, �esta cidade;REQUERERAM com base no àrtigo 213, inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as

modlficaçõe� introduZid�s pela Lei n° 10.931, de 02,08,2004, a RETIFICAÇÃO DEÁREA do Imóvel consistente em um terreno sítuado, no municlpio de Corupá-SC,desta Comarca, na Rua 20-Ano Bom, matriculado sob nO 4.650, ficha 01, Livro 2-RG,
a �er. retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste Registro de
Imovels, .stendo que, nos termos dçs §§ 2P é 3P dO mencíonaoo dispositiVO lega!FICAM NOTIFICAC?OS OS CONFRONTANTES A SEGUIR NOMINADOS para:
quer.end�, se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias (a contar da presentepU?licaçao): CONFRONTANTES - MARGA MARIA MOBIUS, Rua Ano Bom n° 785,Bairro Ano Bom, (CEP) 89.278-000, Corupá-SC; ILONA ELFRIDA HELLMANN e
ROLF HELLMANN, Rua Ano Bom, nO 785,

.

Bairro Ano Bom, (CEP) 89.278-000,eorupá-Se; STEFAN LEONARHARD SGHNITZLBAUMER e URSULA FUOHS
SOHI'\I�TZLBAUMER, Rua Ano Bom nO 785, Bairro Ano Bom, (CEP) 89.278-000,C0Tupa-SC. Se !?f o caso, a manifestação deverá ser feita na forma de impugnação
fUhda:nentada, dlr�glda ao endereço deste Registro de Im6veis(situado na Rua Barão
do RIO Branc� n 414, sala 02.. Centro, na cidade de Jaraguádo Sul-SC, expedientedas O�:OOhs. as 12:00�s e dali 14:00hs às 18:00hs), advertindo-se desde já que
pfe�umlr-se-a a anuencra do controntante que não apresentar impugnação no prazo da
notlflcação

JARAGUÁ QQ SUL, 30 de A90st�.b 2012.
AOFICIA� 1-._ Ó" t- ',,,.-.,.""<'- � -

t I

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 414 - Sala 02 - Centro - Jaraguá do Sul CEP: 89251-400
Fone: (47) 3371-3975 -Emaít registrodeimoveisisa@terra.com.br-

Horário de Expediente: 09:00 às 12:00/14:00 às 18:00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COJYI";":& de Jara9uà do Sul- estadQ de Sallta Catarlna Uv·",: ()n5

!abeJI,?f1<�to de Notas e Protesto de Titulas de Jaraguâ do Sul FoIÍl�' 022
certea FLllbrJ,�o Grkt!!rba.ch" Tt�bllJlll.a1:i PrO\.: 1'lB'9I2;' 1'l:Maf}Qél Q""Jllt!ItYO Or/,iiJ:s.I:tElch � Tabe'.�!!Lo SldJ.stitl,lto "':Iooa nll> 000" 6�5Rua Cet Proçopio Games de Oliveira, 390 Ce-ntw .

CEP� 69251-201} _ Jarsgua do S"I- Sanla C.t."".. S"'$II . Pcn..iF.", (471 ni'4-1700
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PROCURAÇÃO, que fazem ARISTEU ENIO GRAF e
. sua esposa JOANA BELARMINO GRAF, na forma

que segue:

II.
.

�

S A I B A M quantos esta pública escritura vírem que,
a?s vinte e ��atro dias do- m�s de agosto do ano de dois mil e doze (24'/08/2012), nesta Ic'dade_ de Jacaguá do Sul, Estado de Santa Catarina, neste Tabelionato, perante mim,Tabelião, compareceu a parte como outorgantes e reciprocamente outorgados: ARISTEU
:::NIO GRAF, portador da Carteira Nacional de Habilitaçao n" 007903345558 OETRAN/SC
lI1�cnto no CPF/MF sob nO e07,809.16�-72, naacldo na data de 26/0111968 na cidade d�LUIZ �Ives � Santa Catarina; gereilta, e sua esposa JOANA BELARMINO GRAF, portadorada Cedula de Identidade n? 2.444.093 SSP/SC, Inscrita no CPF/MF sob nO 716.750,789-04,
nas�ld� na data de 16/04/19.13 na cidade de Jaraguá do Sul - Santa Catarína, do lar, ambos
brasll�lros, casad�s entre SI na data de 31/08/1991 na cidade de Jaraguá do Sul - Santa
Calan?a, �elo regime da com!inMo univer;sal de bens, na vigência da Lei 6.515177, cujopacto antenuP.clal acha-se devidamente registrado no O,RI, da comarca de Jaraguá do Sul
� Santa Catarml!l, sob nO 4.764, frcha 01, do livro 3-RA, conforme certidão de casamento
'!1atrlcUla nO 10738� 0'1 55 199_1 ,3 00008067000413401, do C.RÇ, da cidade Jaraguá do
Sul, - Santa Catanna, selo digitai de fiscalização na CUR16287-DDLB, domicíliados e
r�sldentes na Rua 76?-Leonardo Klein, n° 45, bairro Ilha da Figueira, na cidade de Jaraguáao Sul - Santa Catanna. Os presentes reconhecídos como o mesmo pela documentação
�presentada, ,dO. que dou fé. E por ele foi-me dito que em data de 26/0612007, porinetrumertto publico lavrado no Tabeitonato de Notas e Protestos da cidade de Guaramirim
Santa Catarinâ, no livro n° 174, às fls. 44/45, de procuração, confirmada sua validade e

eficá?ia, constituiu poderes para: ANDRÉA NUNES DA SILVA, portadora da Cédula de
Identidade nO 2/C-3.379_21O SSP/Se, inscrita no CPF/MF sob n° 019,759.729-70, brasileira,
estudante, solteira, maior; e RAULINO KREIS, portador da Cédula de Identidade n°

('167.180-4.SSP/SC, inscrito no CPf/MF sob nO 121.160.849-20, brasileiro, apcsentado,
tseparado JU?lclalmente, amb?s domicílladGs e, residentes na Rua AmaZOI1ii!S, n" 230,

I
Centro, na Cidade de Guaraminm � Santa Catanna. Que, por este ínstrurnentc, revoga em
todos os seus termos, a PROCURAÇÃO acima referida para que, a partir desta data não
gere mais nenhum efeito em [ulzo ou fora dele e mais nenhum ato possa ser praticado pelo
outorg�do calçado no Instrumento ora revogado e que a presente revogação fica fazendo
parte Integrante e complementar da PROCURAÇÃO ora revogada, para que juntos
produzam seus devidos.6 legais efeitos. As partes foram advel1idas conforme Seção XIII,
art. 944-8 do CNCGJ/SG que a presente revogação somente terá efeito oponlvel erga
otnnes se observados todos os requisitos judicialmente exigíveis, que dependendo da
espécie são a notificação do mandatário, de terceiros, da serventia que lavrou o ato, a
publicação de editais. bem como tudo que se fizer adequado, e foram advertidos que o
atendimento desses pressupostos são de inteira responsabilidade do mandante, De acordo
com os ali'igos n° 686 G 0° 687 do Código Civil Brasileiro, o outorgante. por seu
representante, cornpromete-ee em comunicar e outorgado da existêncta da presente.
As partes afím;am sob responsabilidade civil e criminal que o estado civil aqui relatado, e
declarações feitas são a exata expressão da verdade, ficando os outorgantes plenamente
cientes da responsabilidade assumida e advertidos das irnp!ícaçôes legais por seus atos. O
nome e dados dos partes e os elementos 'relativos ao objeto do presente instrumento

I fora.m fornecidos e conferidos pelos O:lItorgan:��,_ q�� p_o_! _el�� _�_e re!:,>p!,!!�'!_biliz!.ifll-!Assím o disseram, do que dou fé, a pedido lavreI este Instrumento publico que depoi� de
lido e achado em tudo conforme, aceitam e assinam. Ficam dispensadas as testemunhas
instrumentárias, conforme artigo nO 884, do Código de Normas da Corregedoria Geral da
Justiça do Estado de Santa Catarina - CNCGJ. Eu TABELIÃO, a conferi, subscrevo e assino
em púbtico e raso; (AA) ARISTEU ENIO GRAF, JOANA BELARMINO GRAF, Jaraguá do
Sul, 24 de agosto de 2012; (Ass) TABELlA(O), subscrevo e assino em público e raso,
Protocolada em 24/08/2012. Emolumentos R$ 23,20. Selo R$ 1,30. Tota! R$ 24,50. Nada
Mais. Trasladada em seguida, conferlndo com o orlginal,; 1110 .quat me reporto e dou

fé'lDigitadora: Fernanda Becker,

Jaraguá do

SUI�
24 de agosto de 2012_
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Crime

Jovem émais uma
vítima da violência

Principal suspeito ·de matar moça de 19 anos

é um integrante da família que está sumido

GUARAMIRIM

Débora Remor

Afamília de Priscila Alves de

Campos, de 19 anos, não se

conforma com a possibilidade
da garota ter sido assassinada

por um parente da família. O

principal suspeito do crime,
segundo a Polícia Civil, seria o

sobrinho da própria vítima. Ele
.

tem 25 anos e está desapareci
do. Priscila foi vista com vida

pela última vez na quarta - feira,
dia 29, quando voltava do tra

balho, por volta das 23h30, no
ponto de ônibus. O corpo, com
marcas de pancadas na cabeça,
foi encontrado dois dias de

pois, próximo à casa da famí

lia, numa vala no bairro Caixa

d'Água, em Guaramirim.
No sábado, dia em que foi

realizado o velório, Priscila

completaria um mês traba
lhando como tecelã numa em

presa de elásticos de Iaraguá
do Sul. "Ela começou trabalhar

para ajudar nas contas da famí
lia. Um dos dois irmãos sempre
ia buscá-la no ponto de ônibus,
mas naquele dia foi o sobrinho

que resolveu ir até lá", lamen-

tau o pai de Priscila, José Alves
de Campos, de 79 anos.

Testemunhas ouvidas pela
Polícia Civil confirmam que ela
desceu no ponto de ônibus, e

que o suspeito, de 25 anos, era

quem a esperava. Mas a jovem
não chegou em casa naquela
noite. "Ele voltou para casa já
era de madrugada, e na quin
ta- feira ele estava nervoso, es

tranho. Na sexta-feira (dia em

que acharam o corpo de Pris
cila) ele sumiu e nunca mais o

vi", lembrou a mãe de Priscila,
MarleneVieira Barbosa.

Os pais da jovem morta não
se conformam com o fato de
terem dado abrigo ao neto, sus

peito de estuprar e assassinar a
jovem. Há uma semana ele pe
diu abrigo na casa de JoséAlves.
liAmãe dele o expulsou de casa,
no Paraná. Uma tia que mora

em Guaramirim também não

queria mais ele em casa, e nós
o recebemos", contou Alves.
"Ele tinha casa e comida, nunca

. ninguém brigou com ele, nada.
Acho que ele estava metido
com drogas e álcool. Só pode
ser", desconfia o aposentado.

Priscila foi encontrada sem.

Corrupção na Prefeitura

Revogação da prisão
preventiva é negada

o pedido-de revogação
da prisão preventiva do fis
cal tributário Mauro Rober
to Piccinini foi negado pela
Justiça. Piccinini foi preso
preventivamente na semana

passada sob acusação de cor

rupção passiva. O pedido foi

protocolado na sexta-feira e

indeferido pela juíza da Vara
Criminal do Fórum de Iara
guá do Sul. Segundo o defen
sor do funcionário público
municipal, Flávio Alexandre
Laube, ontem foi impetrado
o pedido de habeas corpus

roupas. A Polícia Civil não des
carta a hipótese da vítima ter

sofrido abuso sexual. "O irmão
dela é quem foi reconhecer o

corpo. Ele quase desmaiou.
A minha filha estava muito

machucada, ele judiou mui
to dela", contou a mãe, ainda
inconformada de o acusado
estar solto.

Ela relatou que a filha foi en
contrada nua e que as roupas
estavam dobradas, ao lado do

corpo. "Acho que eles estavam

em dois, e que fizeram aquilo
tudo já na quarta-feira, porque
ele estava muito estranho", sus
peita Marlene.

O suspeito não compareceu
na empresa onde trabalha e

nem esteve na casa de paren
tes desde a sexta-feira, dia 31. A
Polícia realiza rondas na região
desde a noite de sexta-feira. Na
manhã de ontem houve denún
cias de que o suspeito teria sido
visto próximo à BR-280, mas

até o momento ele não foi lo
calizado. iiÉ considerado um

foragido", declarou o delegado
Daniel Dias.

Priscila era natural de São

José dos Pinhais, no Paraná, e

residia em Guaramirim há três
anos. Ela foi sepultada no sába
do, no Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Trânsito

Homemmorre

emaddente

no Tribunal de Justiça. A ex

pectativa é a de que Piccinini

responda o processo em li
berdade. "Em Iaraguã o caso

ainda está :muitomovimenta
do. Mas, acredito que conse

guiremos em Florianópolis".
O fiscal foi preso na última

quarta-feira, dia 29, acusado
de cobrar propina das imobi
liárias locais, em troca da não

aplicação de supostas multas
relativas à falta de pagamen
to do Imposto Sobre Serviço
(ISS). Piccinini foi afastado da
Prefeitura.

Foi enterrado no Cemitério Santo

Estevão, ontem demanhã, Honório
Rosniak, de 49 anos. Ele dirigia um
FiatUno que colidiu de frente com
um Gol, na BR-280, em Jaraguá do
Sul, às 22h30 de sábado. Rosniak
morreu no local. O motorista do Gol,
de 24 anos, permanece internado
naUTI do Hospital São José. Os
passageiros, de 17 e 23 anos, tiveram

,

apenas ferimentos leves. Na tarde
de sábado; outro acidente, próximo
àfazendadaWeg, naBR-280, em,
Guaramirim, deixou quatro pessoas
damesma família feridas. O motoris
ta teria perdido o controle ·do veículo,
saiu da pista e bateu numa árvore.

"
Ela começou a
trabalhar para

aJudar nas contas
da família. Um
dos dois irmãos
ia buscá-la no

ponto de ônibus.

José Alves de

Campos, o pa:i

o crime de
Guaramirim foi o

segundo registrado
contra mulheres
em menos de uma
semana na região.
No dia 27 de agosto,
Miriam Raquel

Greul, 24 anos, foi
morta com mais de
30 facadas dentro
de casa, no bairro
Rio Cerro I. O ex-

namorado, de 22

anos, confessou o

crime e foi preso.

Justiça
Júri condena
dois acusados
O júri popular da última sexta
feira condenou Luís Ricardo Car
doso, de 21 anos, a 17 anos e seis
meses de detenção, e João Carlos
Ribeiro deMoraes, de 27 anos, a
13 anos e seis meses. Eles foram

julgados culpados pelos crimes
de homicídio, porte de arma,
tráfico de drogas e corrupção de
menores. Eles responderam pelo
homicídio de Célio Roberto da
Costa, de 35 anos, cometido no
dia 1 de julho de 2011. Moraes
e Cardoso foram presos no dia

seguinte ao crime e já cumpri
ram um ano e doismeses de

detenção.

Recomeço
Loja reabre

" ,

ummesapos
incêndio

A Colar Brinquedos rea

briu as portas no último sá

bado' dia 1, um mês depois
do incêndio que destruiu a

loja e o prédio dos fundos.
O estabelecimento está com

espaço reduzido e sem depó
sito, porém os balões de fes
ta na entrada demonstram

que a expectativa é alta. Os
seis apartamentos do edifí
cio ainda estão em obras na

parte elétrica e a colocação
de pisos deve acontecer ain
da este mês.

"No sábado já tivemos
um dia movimentado. Mes
mo estando num espaço
reduzido, convidamos os

clientes a voltar", contou o

gerente Guilherme Savi. Os

produtos estão todos nas

prateleiras, já que a loja
perdeu o depósito. A parte
de traz da loja ainda tem as

marcas do fogo nas paredes
e vidros, e agora serve de

abrigo para os operários que
ainda trabalham na reforma
dos apartamentos do prédio.

"Conseguimos uma equipe
de obras que trabalhou rápido
e bem, assim conseguimos
abrir em pouco tempo", come
morou o proprietário Pedro
Savi. O prejuízo do incêndio
foi estimado em R$ 1 milhão,
e a seguradora do imóvel está
responsável pela reconstru

ção da estrutura. A causa do
incêndio teria sido um curto

circuito na parte elétrica.
"Acredito que em 60 dias

já vamos ter finalizado os

pisos, azulejos e depois da
vistoria da Polícia e dos Bom
beiros podemos chamar os

moradores de volta", comple
tou Savi. Por enquanto, os in
quilinos estão na casa de pa
rentes ou em apartamentos
cedidos pelo dono da loja.

ERRATA

Diferente do que foi

publicado na página 21
da edição do final de se

mana, o nome do acusa -

.

do pelo homicídio de Le
andro Santiago Oliveira é
Luciano José Schweizer,
de 25 anos, e não Paulo
Roberto Grimm, como

foi publicado.
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BRASIL Doenças ligadas ao tabagismo provocam 200 mil mortes ao ano

Qualidade de vida

Ajuda para quem
querlargar o cigarro

Programa de saúde já atendeu 426 pessoas
e agora começa a ser implantado nos bairros

JARAGUÁ DO SUL

Bárbara Elice

Desde 2010, com a implan
tação da Lei Municipal

n- 5.675, é proibido fumar em
locais públicos fechados, ou

de uso coletivo, como ônibus,
bares ou restaurantes. Esse foi
o primeiro passo para umamu

dança de comportamento, que
garante o direito de não fuman
tes a não respirar a fumaça de

cigarros. Em julho do ano pas
sado, a Prefeitura de Jaraguá
do Sul implantou o Programa
Municipal' de Controle do Ta

bagismo' que já atendeu a 426
fumantes na Unidade Sanitária
Central. A meta agora é descen
tralizar o atendimentó e levar o

programa para os bairros.
Na Unidade de Estratégia da

Família do bairro Santo Antô
nio, a primeira sessão em grupo
acontece nesta terça. A equipe,
formada por um médico e um

enfermeiro, seguem o método

do Ministério da Saúde e do
Instituto Nacional de Combate
ao Câncer (Inca) no tratamen

to. No primeiro contato, o taba

gista passa por uma avaliação
médica e conversa individu
almente com a equipe sobre o

,

uso do cigarro. Em seguida, um
grupo, com cerca de 15 pesso
as, é formado e o atendimento

passa a acontecer coletivamen
te. De acordo com o diretor de

Vigilância em Saúde de Iara
guá do Sul, Walter Clavera, as

sessões em grupo facilitam o

enfrentamento do vício. Com
a orientação dos especialistas,
os pacientes conversam sobre
as dificuldades e facilidades e,
dessa forma, o problema, que
antes era individual, passa a ser

de um grupo que se apoia.
A moradora do bairro Três

Rio do Norte, Maria Ianete Cos
ta, de 54 anos, desconhecia a

iniciativa, mas ficou interessa
da na recuperação. Costa lem
bra que na última vez que o cí-

garro lhe complicou a saúde, foi
parar na UTI por não conseguir
respirar direito. Fumante desde
a adolescência, ela acredita que
o programa é importante para
ajudar a largar o cigarro.

A Organização Mundial da
Saúde considera o tabagismo
uma doença crônica, causada

pela dependência e exposição à
nicotina. A estimativa é que, no

Brasil, as doenças provocadas
pelo tabagismo matam 200 mil

pessoas a cada ano. Na unida
de central de Jaraguá do Sul, um
médico e dois psicólogos já tra

balharam no tratamento de 353

pessoas. Destes, 185 pararam de
fumar. Agora, mais profissionais
estão se preparando para levar
o programa a outras unidades.
Clavera afirma que a unidade do
bairro Santa Luzia será a próxi
ma a atender a comunidade.

Para participar de um grupo,
basta procurar o ProgramaMu
nicipal de Controle do Tabagis
mo, na Unidade Sanitária Cen

tral' na rua Jorge Czerniewicz,
800, ou entrar em contato pelo
do telefone (47) 2106-8300 e

agendar uma avaliação. Ainda
há vagas na unidade central.

Segundo a Organização Mundial de=e(OMS) o tabagismo está relacionado a:

��-,

� 25% das mortes causadas por doença coronariana -

angina e infarto do miocárdio;
� 45% das mortes causadas por doença coronariana
na faixa etária abaixo dos 60 anos;
� 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio
na faixa etária abaixo de 65 anos;

�, 85% das mortes causadas por bronquite e enfisema;
� 90% dos casos de câncer no pulmão (entre os 10%
restantes, 1/3 é de fumantes passivos);
� 30% das mortes decorrentes de outros tipos de
câncer (de boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas,
rim, bexiga e colo de útero);
� 25% das doenças vasculares (entre elas, derrame cerebral).

Dados sobre o impacto do tabagismo
para a saúde da mulher fumante:

1) O risco de infarto do miocárdio, embolia pulmonar
e tromboflebite em mulheres jovens que usam

anticoncepcionais orais e fumam chega a ser dez
vezes maior que o das que não fumam e usam este
método de controle da natalidade.

2) Mulheres fumantes de dois ou mais maços de
cigarros por dia têm 20 vezes mais chances de
morrer de câncer de pulmão do que mulheres que
não fumam.

3) As mulheres têm risco maior de ter câncer de
pulmão com exposições menores do que os

homens. Adenocarcinomas ocorrem mais em

mulheres fumantes do que em homens.

4) Calcula-se que o tabagismo seja responsável por
40% dos óbitos nas mulheres com menos de 65
anos e por 10% das mortes por doença coronoriono
nas mulheres com mais de 65 anos.

5) Mulheres fumantes que não usam métodos
contraceptivos hormonais reduzem a taxa de
fertilidade de 75% para 57%, devido ao efeito
causado pelas taxas de concentração de nicotina no

ovário.

6) As fumantes que fazem uso de controceptivos
orais apresentam risco para doenças do sistema

circulatório, aumentando em 39% as chances de
desenvolver doenças coronarianas e 22 % a de
acidentes vasculares cerebrais.

7) Fumar durante a gravidez traz sérios riscos.
Abortos espontâneos, nascimentos prematuros,
bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém

nascidos, complicações com a placenta e episódios
de hemorragia' (sangramento) ocorrem mais

frequentemente' quando a grávida é fumante. Tais
problemas se devem, principalmente, aos efeitos do
monóxido de carbono e da nicotina exercidos sobre
o feto. após a cbsorçõo pelo organismo materno.

8) Entre as mulheres que convivem com fumantes,
\

principalmente seus maridos, há u'!l risco 30%
maior de desenvolver câncer de pulmão em relação
àquelas cujos maridos não fumam.

9) Uma vez abandonado o cigarro, o risco de doença
cardíaca começa a decair. Após um ano, o risco
reduz à metade e, após dez anos, atinge o mesmo

nível daqueles que nunca fumaram.

Fonte: Instituto Nacional de Combate ao Câncer (INCA)
& � � � � ft "
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Décima edição aStnmmtisch
movimentaParquedeEventos

EDUARDO MONTECINO

DO ALTO Helicóptero da Super Nova FM
sobrevoou o Parque Mwrlcipal de Eventos

FOTOS RICARDO SASSE

fi
'

Setembro começou com sol e

temperaturas agradáveis, ajudando a
garantiro sucesso da Stammtisch (Festa
dosAmigos) no último sábado, dia 1.

O evento, quejá chega à sua 1Da edição,
contou com a participação demais
de 12mil pessoas. AStammtisch é
uma dasfestasmais concorridas da
região e, além de reunir os amigos,

também ajuda a preservara tradição
dos imigrantes alemães. "O objetivo
é valorizara cultura germânica,

confraternizarcom os amigos e curtira
vida de umaforma simples egostosa';
afirmou o organizadordo evento e

colunista do OCp,Moa Gonçalves.
Os recursos arrecadados - cerca de

-R$ 12mil �foram destinados àApae de
Iaraguã do Sul. Confiramaisfotos no
portal OCP (www.ocponline.com.br).

j I

PRESENÇAS ESPECIAIS Majestades e o

mascote da Schützen estiveram no evento

DIVERSÃ! E INF RMAÇÁQ Participante$ apr()veitaram para conferir a edição do ruo de semana do jornal O Correio do Povo
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Palmeiras e Santos
aumentam a crise

Em tarde de Forlán, Inter goleou o Flamengo e

afastou o clima de instabilidade do Beira-Rio

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

Agência Avante!

/\ crise permanente de Pal
r\.meiras e Santos, combina
do com a goleada do Inter, mar
caram o final de semana. No

sábado, o Palmeiras ficou no ° a
° com o Grêmio, no Pacaembu.

O lanterna Figueirense em

patou em 2 a 2 com o Flumi
nense, no Orlando Scarpelli.
O alvinegro estava perdendo e

buscou o empate.
-

O Vasco selou as pazes com

o torcedor ao vencer a Portu

guesa por 2 a 0, em São Ianuá
rio. O Vasco permanece na bri

ga pelo título.
No domingo, o Corinthians

surpreendeu o líder Atlético
MG e venceu por 1 a 0, no Pa
caembu. A vitória encerrou um

jejum de três jogos sem vitória.
Na partida de placar mais

elástico da rodada, o Inter go
leou o Flamengo por 4 a 1, no
Beira Rio. Destaque para For

lán, que marcou seus dois pri
meiros gols no Colorado.

Sem Neyrnar e Ganso, o

Santos perdeu por 2 a 1_ para o

Sport, na Ilha do Retiro. A der
rota foi a segunda consecutiva
do Santos.

Com placar magro de 1 a 0,
o Bahia venceu o São Paulo e se

distanciou da zona de rebaixa
mento. No complemento da ro
dada, o Cruzeiro venceu o Náuti
co por 3 a 0, o Botafogo venceu o
Coritiba por 2 a ° e a Ponte Preta
venceu oAtlético-GO por 3 a 1.

-São Paulo tropeçou
no Bahia e jogou
fora a chance de
colar no G4.

FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA

1 a O Com a vitória sobre o São Paulo, Bahia abre quatro pontos do Z4

Fórmula 1

Boa corrida
na Bélgica

·No lendário circuito de Spa
Francorchamps, na Bélgica,
o francês Grosjean roubou
a cena com uma batida na

largada, que tirouAlonso
e Hamilton da prova. Com
o ocorrido, a prova caiu
nos braços de Button, que
soube aproveitar e vencer.
Felipe Massa ficou em 5° e
Bruno Senna em 12°. Vettel
ficou em 2° e ameaça
o líder Alonso no
Mundial de Pilotos. '

Copalll14
Brazuca
,

sera O nome

Após votação populár ficou
definido que o nome da
bola da Copa do Mundo
no Brasil vai ser Brazuca.
As outras opções eram
Bossa Nova e Carnavalesca.
A confirmação desagra
dou a quem clamava pelo
possível anúncio da bola
ser intituladaGorduchinha.
Na última Copa do Mundo
naÁfrica do Sul, a bola foi
chamada de Jabulani. A

-

FIFA agraciou a idéia.

Tênis

USOpen
afunilando

Sem o espanhol Rafael
Nadal, que está lesionado,
o US Open caminha para a

reta final do torneio" corri as
lendas Djokovic e Federer .'

como favoritos no indivi
dualmasculino. No indivi
dual feminino, Sharapova,
Azarenka e SerenaWillians

surgem como favoritas. O
brasileiro Bruno Soares está
nas quartas de final nas du
plas masculinas e também
nas duplas mistas.

,
IJ

Conspiração
Ao final da partida, o
presidente Jerri Luft
desabafou e disparou sua
metralhadora contra um
desafeto. Não creio em
teorias conspiratórias,
apesar de fatos esquisitos
terem acontecido contra
nós no turno. Não acredito

que existam pessoas tão
baixas ao ponto de querer
prejudicar sua própria
comunidade. Seria como
dar um tiro na própria
cabeça. Um suicídio!

Breakers
Verdade seja dita, o
Vasco da Gama Patriotas
foi superior ao Iaraguá
Breakers, no sábado. A
vitória por 13 a 7 foi justa,
apesar das reclamações
com a arbitragem. Vale a

pena destacar o nível de

organização que o Torneio
Touchdown alcançou.
Quem foi ao Eurico Duwe
sabe do que estou dizendo,
pois se deparou com um

evento extremamente bem
montado e atraente.

Henrique Porto
redacao@avanteesportes.com

Repensar...
�

E' o Bugre descarrilou a locomotiva tricolor. Umapena, mas
felizmente temos o returno todo pela frente. De quebra,

ganhamos dez dias de "férias forçadas", onde será possível
repensar o time. Pingo terá tempo para analisar com calma
nossos feitos e defeitos. Acredito que dispensas serão neces

sárias, atémesmo paramexer com o brio do elenco. Defendo
a teoria que - tanto �o esporte, quanto na vida - precisamos
aprender a perder, para assim estar preparados para a vitória.
O Iuventus precisa ver e rever os três jogos contra o Guarani.
Dá para se aprendermuita coisa, principalmente na derrota.

Líder
Comendo pelas "beiradas"
o Iaraguã vai fechar o
Turno da Divisão de Acesso
líder e invicto. Muito

possívelmente sem sofrer

gols também. É cedo para
apontar se o Leão vai subir,
mesmo porque só temos
uma vaga em disputa.
Mas a campanha no turno
credencia sim o grupo
comandado por Rafael
Rocha a sonhar com o

acesso.·Bastamanter o foco.
É fé cega e pé atrás!

Joguinhos
Atletas entre 15 a 18 anos de

Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Massaranduba estão em
Curitibanos, disputando os

JoguinhosAbertos de Santa
Catarina. E as primeiras
medalhas já apareceram.
Felippi Gonçalves, no Bl\1X,
garantiu o primeiro ouro
jaraguaense. Mas também
tivemos pódios na natação
e no atletismo. Os Joguinhos
envolvem 3,7mil atletas, que
disputam 16modalidades.
Estamos de olho!

C,A PEON SllElflO . .,� SÉRIE A
RESULTADOS
21" rodada
Palmeiras O x O Grêmio
Rgueirense 2 x 2 Ruminense
Vasco 2 x O Portuguesa
Bahia 1 x O São Paulo
Corinthians 1 x O Atlético-MG
Internacional4 x 1 Flamengo
Sport 2 x 1 Santos
Ponte Preta 3 x 1 Atlético-GO
Cruzeiro 3 x O Náutico
Botafogo 2 x O Coritiba

CLASSIFICAÇÃO

22" rodada
05/09

_, I 19:30 Flamengo x Ponte Preta
I ) '6 õg

...., t4;J., gOl 19:30 Náutico x Vasco27 I 2� 7
I
6 I 8 ;.2 ,z. --.:>; L-, 70

19'30 Bahia x Atlético-MG
27 ,12d 7 ! 6 J 7 ,i 23 t27 -4 145,0% 20�30 Grêmio x Atlético-GO

26 ; 2� sl 8 h 125128 ! -3 ;413% 20:30 Portuguesa x Coritiba
; ! 1 r r"'1' i i

'

o
20:30 Cruzeiro x Botafogo25 i 2� 6 I 7 i 8 j 20 j 23 I -3 : 39,7 Yc, 22:00 São Paulo x Internacional

23 21 5 . 8
.

8
.

19 '25 ! -6 136,5% 22:00 Rgueirense x Corinthians

22 21 6 4 11 32 39 -7 34,9% g�{�Palmeiras x Sport
21:00 Fluminense x Santos

11�%1, rC."'rm''"I,fitiãQ��llif!'{if;ii!''*di!l��r;;..1{ m��.JI�/..i�,itlil�!lIiij 1�,1,5J�liii.�i!:�'iiffI'�, 'iS. ,(

Class)fiCi:ldos Copq Sul-Americana'

13 Santos

14 Portuguesa
15 Bahia

16 Coritiba

Rebaixados para Sérre B
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Goleiro-linha decreta
o do sonho da fSM
Carlos Barbosa vence com gol a onze segundos

-

do fim e segura o empate no tempo extra

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Durante toda esta edição da

Liga Futsal, a CSM apresentou
problemas quando se deparou
com o expediente de goleiro
linha. E foi justamente um

goleiro-linha que selou a sorte

dos jaraguaenses na competi
ção. Jogando em Carlos Barbo
sa noite de ontem, a equipe de

Sérgio Lacerda segurou o em

pate - e a classificação - até os
11 segundos finais. Porém, um
gol de Daniel decretou a virada
da equipe da casa, que segurou

o empate sem gols na prorroga
.

ção e avançou à semifinal.
O jogo começou bom para

a ·CSM. Logo a 1:25, Elisandro
arrancou pela lateral chutou
forte, cruzado, para vencer La
voisier. A ACBF empatou com

Marcênio, aos 14:00, após cos

turar a defesa jaraguaense.
Nem deu tempo de comemo

rar e Hugo marcou o segundo
da CSM, de carrinho. Antes do
intervalo, Rodrigo devolveu a

igualdade ao placar (l9:30).
Na segunda etapa Flávio vi

rou para o Carlos Barbosa, aos
26:55. _A CSM mostrou força e

Divisão Especial

buscou o empate com Hugo,
aos 28:57, numa virada típica
de pivô. E, no apagar das lu
zes' Daniel anotou o 4 a 3 para
a ACBF, resultado que levou a

partida para o tempo extra .

Os jaraguaenses entraram

na prorrogação com'a neces

sidade da vitória e colocaram
duas bolas na trave de Lavoisier
(uma com Elisandro e outra

com Daniel). Mas a experiência
do adversário acabou falando
mais alto. A ACBF se portou
bem 'jogando diante do goleiro
linha Jonas, segurou o empate
e assegurou vaga na semifinal,
contra Joinville ou Botafogo.

"Nos momentos decisivos
eles foram mais competentes.
Agora nos resta assimilar a der
rota", resumiu Lacerda.

Juventusganhadez diaspara repensar
Frustração. Essa é a palavra

que pode resumir o espírito do
elenco do Iuventus após a der
rota para o Guarani, no domin
go' por 3 a l. Com o resultado, o
tricolor ficou pelo caminho no

turno do Campeonato Catari
nense da Divisão Especial, re
petindo o desempenho do ano

passado, quando caiu na mes

ma fase, na ocasião diante do
tubaronense Hercílio Luz.

Agora, os comandados de

Pingo terão que buscar a se

gunda vaga em disputa na Di
visão Principal, já que a primei
ra delas ficará entre o próprio
Guarani e o Atlético Tubarão,
que eliminou o Concórdia.

Junto com a derrota, o Iu
ventus ganhou dez dias para
se reestruturar pensando no

returno, que inicia no próximo
dia 12, às 20h30, contra o Atléti-

co Tubarão, fora de casa.

O presidente Ierri Luft não
adiantou se haverá algumamu
dança no elenco. A princípio, o
técnico Pingo segue prestigia
do e se reunirá com a diretoria
do clube hoje ou amanhã para
definir possíveis dispensas. De
folga, o treinador preferiu o

silêncio na tarde de ontem. A

equipe se reapresenta aos trei
nos amanhã, às 10h.

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

3 a 1 Fora de casa, Juventus acabou batido pelo Guarani e amarga 'férias'

Di',risão de Acess'o

Iaraguá segue líder e invicto
O Iaraguá segue implacável no Campeonato Catarinense

da Divisão de Acesso. Jogando em casa no domingo, o Leão do
Vale alcançou sua quarta vitória ao golear o Navegantes por 5 a

O (gols de Zamorano (3x), Torres e Thiago). Com o resultado, a
equipe disparou na liderança com 12 pontos em 4 partidas. Na
próxima rodada, vai até lndaial para enfrentar o Maga. Será no
domingo, às 15h30. "Foi um jogo tranquilo. Tivemos a posse de
bola durante toda a partida, enquanto o adversário acabou com
o goleiro expulso", comenta o técnico Rafael Rocha.

JAIR TOMELIM/AVANTE!

5 a· O Goleada manteve o Jaraguá na liderança,
cinco pontos na frente do vice-líder Caçador

DIVISÃ{) DE ACESSO
CLASSIFICAÇÃO RESULTADOS

4" rodada (turno)
Maga O x 4 Caçador
Jaraguá 5 x O NEC
Inter de Lages 1 x O Oeste/ltajal

4

5

6

PRÓXIMOS JOGOS
150,0% 5" rodada (turno)

.
2 150,0% 09/09

:
-6 133,3% 15:30 Maga x Jaraguá

15:30 Inter x Navegantes
-10 0,0% 15:30 Oeste/ttaiaí x Caçador

Inter de Lages 6 4

NEC 4 4

Maga 0.4 O O 4 O 10

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento, �llIlmlf.lJ.'!!l!fm�

Futel)ol itInericano

Vasco supera os Breakers
Em duelo válido pela liderança da Conferência BillWalsh,

do Torneio Touchdown, o Vasco da Gama Patriotas levou a me-
.

lhor sobre o laraguá Breakers, por 13 a 7. A partida foi disputada
no sábado (lo), no Estádio Eurico Duwe, novamente.com casa

cheia. Os Quebradores voltam à campo no próximo dia 22, em
Porto Alegre (RS), contra os Bulls.

Subl::i

Garotos na
semifinal

In"terb rros

Apenas oito
persistem

O futsal sub 13 masculino
do Evangélico disputou no
fim de semana o returno

da terceira fase do Cam

peonato Catarinense.
Em Tubarão, conquistou
a classificação para a

semifinal. Os jaraguaenses
enfrentaram Itajaí (l a 5),
Concórdia (6 aI) e Tuba
rão (O a 2). Com os resul
tados, os comandados de
Luís Dalprá avançaram em

segundo lugar na Chave R.

Namanhã de domingo
foram realizados os jogos
de volta da segunda fase
da 4a Copa Interbaírros de
Futebol. Na terceira fase o

Jaraguá 99 enfrenta a Ilha.
da Figueira, o Rio Cerro re

cebe o Três Rios' do Norte,
o Santo Antônio encara a

Vila Lalau e o Braço do Ri
beirão Cavalo mede forças
com João Pessoa. Os jogos
de ida estão programados
para o dia 16.
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Qualificação
Vagaspara cursos degraçano IFSC
o Instituto Federal de Santa Ca

tarina' Campus Avançado Geraldo

Werninghaus, em Jaraguá do Sul,
está com as inscrições abertas para
os cursos gratuitos de Desenho Téc
nico Mecânico, Fundamentos de

Metrologia e Reciclagem NR-lO, vi
sando qualificação profissional e a

Formação Inicial Continuada (FIC).
Serão oferecidas 70 vagas, sen

do 20 para o curso de Reciclagem
NR-lO e 50 para os demais. As ins

crições podem ser realizadas até o

dia 16 de setembro pelo site www.

ingresso.ifsc.edu.br
São 25 vagas oferecidas para o cur

so de Desenho Técnico Mecânico. As
aulas serão ministradas das 8h às 12h,
do dia 8 de outubro a 29 de março de
2013. Para se inscrever é necessário ter

idade mínima de 16 anos e o Ensino
Fundamental Completo. O curso pos
sui carga horária de 160 horas.

O curso de Fundamentos de Me

trologia também oferecerá 25 vagas
e as aulas acontecerão das 8h às

12h, do dia 8 de outubro a 7 de de
zembro. É necessário ter 16 anos e o

Ensino Fundamental completo.
Para o curso de Reciclagem NR-

10 são oferecidas 20 vagas. As aulas
serão ministradas nas terças-feiras,
das 18h30 às 22h30, a partir de 5 de
novembro e seguem até 3 de de
zembro de 2013. Para se matricular
é preciso ter concluído o curso bási
co de NR-l. As aulas serão ministra
das no Campus Avançado Geraldo

Werninghaus, na Rua dos Imigran
tes' s/no.

Católica de SC

Inscrições abertas para vestibular
Estão abertas as inscrições para o

Vestibular de Verão 2013 da Católica
de Santa Catarina. Elas seguem até o

dia 11 de novembro e podem ser reali
zadas pelo sitewwwcatolícasc.orgbr/
vestibular. Para aquelas realizadas até
o dia 15 de outubro, será cobrada taxa

. de R$ 30, após esta data, o valor sobe
para R$ 45. As provas serão realiza
das dia 18 de novembro, das 14h às

18h, nas unidades de Iaraguá do Sul
e de Joinville e cabe ao vestibulando

defini! o local onde fará a prova. O ga
barito estará disponível no dia 19 do'
mesmomês.A lista com os nomes dos

aprovados será divulgada após o dia
23 de novembro. São oferecidos cur

sos em quatro áreas do conhecimen
to: Tecnologia, Artes, Ciências Sociais

Aplicadas eDireito, Saúde eHumanas.

PATROCINADOR OFICIAL
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Contar com o Gerente Bradesco
é contar com alguém que dá crédito
à sua história de vida.
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Segundo o dicionário, crédito é a confiança que as qualidades
de uma pessoa inspiram. Por isso, o Bradesco valoriza cada
um de seus clientes e faz questão de conhecer suas necessidades
e seus valores para oferecer opções de crédito sob medida.
Fale com seu Gerente Bradesco. Lado a lado com você.

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

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

bradesco.com.br
twitte,.,» @Bradesco
lO::} CUltor facebook.com/Bradesco
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