
Divisão Especial
Iuventus pega oAtlético deTubarão
Na primeira partida do returno do campeonato, o
time de Iaraguá do Sul inicia a busca do acesso em

jogo fora de casa. Equipe está com três desfalques e

com várias improvisações. Página 22

Corrupção
_

Prefeitura aguardaa defesa de fiscal
o servidor Mauro Roberto Piccinini, que foi preso
no final de agosto por suspeita de cobrar propinas de
imobiliárias para não cobrarmulta, tem prazo de
10 dias para justificar as ações. Página 19

Campanha na Internet

Páginas dos candidatos
podem ajudar indecisos
o eleitor que ainda não definiu em quem votar no dia 7 de outubro poderá ter mais
informações sobre os concorrentes à Prefeitura de Jaraguá do Sul nos sites das
coligações que eles representam e nas redes sociais, como Twitter e Facebook.

Páginas 4e 5

Festa
Ingressos para a Feijoada
do Moa, que acontece

.

domingo no Beira-Rio,
estão à venda.

Moa Gonçalves
Páginas 12 e 13

EDUARDO MONTECINO
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Lourival Karsten
Ikarsten@netuno.com.br

Prêmio Smacna
Brasil

Com a obra do edifício Eco

Berrini, em São Paulo (SP),
aWeg e a Star Center Soluções
em Climatização foram pre
miadas na 19° edição do prê
mio SMACNA Brasil, o mais

importante reconhecimento
do segmento de HVAC-R do
mercado brasileiro.A Star Cen
ter foi o destaque desta edição,
como a empresa responsável
pela instalação dos sistemas

centrais da obra, e aWeg como
a fornecedora de Inversores de

Frequência e Soft-Starters. O
Prêmio Destaques do Ano co

loca em realce no âmbito na

cional, o reconhecimento dos
méritos técnicos dos trabalhos
de engenharia termo-ambien
tal do ano anterior, além de
atender os requisitos de pre
servação do meio ambiente e

de eficiência energética.

ontratações
Estudo elaborado pelamanpowergroup
confirma que a expectativa de geração
de emprego no país está em refluxo. O
levantamento traz as informações de 850
gestores emostra que desde 2009 não
tivemos uma expectativa tão baixa em
relação a novos postos de trabalho.
Apenas 30% dos gestores consultados
informaram que pretendem contratar

ao longo dos próximos meses.

Raumak
A RaumakMáquinas recebe mensalmente produtos para
testes de seus equipamentos. Recentemente, a empresa
realizou um grande embarque de equipamentos para o

segmento de detergente em pó e todos os pacotes que foram
utilizados nos testes foram doados para entidades de Iaragua
do Sul. Foram distribuídos nos Hospitais Iaraguá e São José,
na Casa de Apoio Padre Aloísio Boeing, Casa deApoio Novo

Amanhã e C.M.E.I. Robson da Silva Breis. Com esta ação, irá
ajudar as entidades nas tarefas do dia a dia.

Pré-sal
A Petrobras acaba de operacionalizar a
exploração de petróleo em um campo da

região do pré-sal. Mesmo não gerando .

notícias como em tempos atrás, as
petroleiras que atuam no litoral brasileiro
estão perfurando constantemente novos

poços e expandindo a exploração nesta área.
Embora o maior peso esteja com a Petrobras,
temos diversas outras empresas atuando no

setor. O pré-sal está se confirmando como
a maior província petrolífera descoberta
em anos recentes. Não faltam empresas
interessadas em investir, mas o governo
não está licitando novas áreas.

DUPLASENA
SORTEIO N° 1106
Primeiro Sorteio

QUINA 04 - 08 - 09 - 37 - 42
SORTEIO N° 2992 - 45

. 05;- 06 - 1.6, - 22 - 47 . t: : ) , Segundo Sorteio

www.olCorreiodopovo.com.br

PERÍODO

.�.���ç 7./j.O(o. ?�·Agº�'!'9.:.2..9}.? ..

.�� g?9.g9..0(o. 1..�:.��'!'�.���9:.�g.1..� ..

.ç.º� .. ).. :.�.ª-ª.!.?..1. : §�T�.M.�R.9.:?.Q.�.? .

ªº���! �t. .. Q!.ª.�()(o 1..?:§F.::'!'F.::.Mª�Q:.?..Q.1. ? ..

.l\!�p.l.\.� :@! .. Q!.9.?()(o ...1..? ·.êF.::'!'F.::.Mª�Q:.?.Q.1..?. .

AÇÕES PETR4 21,99 t- 1,24%
VALE5 36,28 .t- 0,67%

...................................................��.�.q �..1..�.�9. �!: .. 9..�.�.?o!.o. ..

POUPANÇA 0,4551 13.SETEMBRO.2012

COMMODITIES

PETRÓLEO - BRENT "t 0,65%
OURO lo· 0,03%

US$ 115,360
US$ 1731,280

.ç�ª�º J�º.�.�� �N.º! yª� ..

DÓLAR COMERCIAL (EM R$) 2,()255 2,0270 ir 0,52%

p.º:�:i.\.B::r.v..ªiêJYiº::(�:M::R:�i·: .. ::::::::i.;:º:ººº::::::::::·:::::::i.;.Ú3.ºº::::::::::.:�::i;.�:i.o/.�:::
.�.PJ}.Q .. (�.M .. ��2... ?I.�J.9.§ ?I.�J.g.� :�:.:9/!ªo/.o .

LIBRA (EM R$) 3,2607 3,2626 ,t 0,64%

Aniversário do Sesc
o Serviço Social do Comércio (Sesc)
comemora nesta quinta-feira, 66 anos
de atividades. Para celebrar a data,
acontece hoje o coquetel de lançamento
da programação de aniversário da
entidade. O evento estámarcado para
as 19h com encerramento previsto

\ para as 20h,. no Teatro do Sesc ..
Interessados em participar do coquetel
devem fazer a confirmação até o meio
dia de hoje, pelo telefone 3275-7800.

-

Banqueiro de elite
É fascinante a história de André Esteves,
que conseguiu vender o seu negócio e

recomprá-lo posteriormente por um
preço menor.:Neste processo chegou ao

comando do BTG-Pactual, ficou bilionário
e acaba de ser eleito um dos 10 banqueiros
mais influentes do mundo pela revista
"BloombergMarkets Magazine". Ele
faz parte de um crescente grupo de
brasileiros que realmente aprenderam
todas as regras do capitalismo.
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Cjrurgja na dependência de JOinville
Em Iaraguá do Sul 70 pessoas aguardam para

passar por uma cirurgia de redução do estôma
go e, assim, recomeçar a vida com mais qualidade.
Esse número foi levantado pela Secretaria de Saúde
de Iaraguá do Sul e reflete uma triste situação que
essas pessoas com obesidade mórbida têm de COn
viver: a da demora no atendimento para agilizar
essa operação.

Omotivo é que Iaraguá do Sulnão tem um hospi
'1 tal credenciado para desempenhar tal fúhção.Aúni

ca unidade é o Hospítal Regional Hans Dieter Sch
midt, de Ioinvílle, que atende toda a região Norte do

Em Santa Catarina, além de Ioínvílle, as cidades
de Blumenau, Lages, São José e Florianópolis, têm
hospitais voltados ao atendimento para a cirurgia
bariátrica. Está na.hora de Iaraguã do Sul teruma es

trutura semelhante credenciada para garantir esse
serviço aos moradores do Vale do Itapocu. Mas, para
que isso ocorra é preciso de uma vontade política
para que a cidade possa abrigar esse atendimento.
Caso contrãrio, os pacientes vão ficar na dependên
cia da vagas abertas em Joinville. Ou seja, na fila. E

.

eles não podem esperar muito. Fazer essa cirurgia
não é uma questão de estética, mas de saúde.

Está Dá hora de Jaraguá do Sill I

ter uma estrutura semelhante
credenciada para garantir esse serviço
aos moradores do Vale elo Itapocu.

1'-,

Estado. E a reclamação é que das oito vagas disponí- .

veis par� Jâraguá do Sul usar para atender a deman -

.

da local de pacientesque aguardam o atendimento
quase sempre não são direcionadas para a cidade.

Charge

Do leitor

Desafios educacionais

Como pode um país que al

cançou a sexta posição entre
as maiores economias ostentar
uni 88° lugar em um ranking
mundial publicado pela Unesco
em 2011? É o que tentaremos

responder neste artigo. Em pri
meiro lugar, precisamos levar
em conta que começamos a nos
preocupar com educação com

quatro, cinco séculos de atraso
em relação a outros países. E,
se não bastasse este atraso, te
mos problemas na sua estrutu

ra, com nomeações políticas de
diretores, dois professores para
cada classe, muita gente que
não trabalha etc.

Outro nó da educação bra
sileira é a baixa remuneração
dos professores - tanto na rede
pública quanto na particular. E
isso tem duplo impacto: além
de oferecerem pouco estímu
lo aos profissionais em ação,
fazem com que muitos dos
melhores alunos não sigam a

carreira de professor. O muni-

cípio de Iaraguã do Sul talvez
seja uma exceção à regra, pois
o professor licenciado ganha,
em média, R$ 2.200,00, mais
do que muitas profissões com
amesma titulação. O Ideb 2011
(Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica) mostrou

-

. também que Santa Catarina
lidera o ranking nacional tanto
no ensino fundamental como
no médio.

A má qualificação dos mes
tres brasileiros é um dos moti
vos principais para o mau de

sempenho dos estudantes nas

avaliações nacionais e interna
cionais. Além disso, em muitos
casos o professor brasileiro não
tem a graduação exigida para
dar aula. Podemos dizer que te
mos hoje uma situação em que
a escola é do século 19, o profes
sor é do século 20, mas o aluno
é do século 21.

Cláudio Sdunitt,
AlMliar iÍdminisIrativo

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

dizia: Quem vigia os lábios preserva o coração da

angústia...

Boca fechada
/\ cho que agora eles vão aprender... Vou contar a
Ilhistória de uma linguaruda. História que a le
vou a passar, junto com o marido, por um sufoco
inesquecível. Linguarudo, você sabe, é alguém que
tem ou uma línguamuito grande ou que vive a ba-

_

ter com a língua nos dentes, sinônimo de pessoa
que fala além do devido.

A história vem de São Paulo. Um casal, ao sair
de um banco, foi sequestrado. O tal casal foi. colo
cado no porta-malas de um carro e dois bandidos
fugiram com eles em alta velocidade. O carro aca

bou capotando e a políciaprendeu em flagrante os

dois bandidos. Razão do sequestro? O homem ata

cado, junto com a mulher, foi ao banco retirar um
dinheiro referente à indenização trabalhista a que
ele tinha direito por ter sido demitido da empresa
onde trabalhava.

Os bandidos ficaram" na tocaia e na saída do
banco o casal foi atacado. Sim, mas como é que os

bandidos ficaram sabendo que o homem tinha di
nheiro a receber no banco? A mulher dele contara
no dia anterior a uma vizinha, e a vizinha deu a le
tra para um "amigo", o amigo, bandido, preparou 0._
ataque, arrumou um comparsa e só não se deram
bem porque o carro em que fugiam capotou.

Quer dizer, amulher do homem atacado batera
com a língua nos destes, confiara na vizinha e a ela
fez saber que o marido ia pegar um bom dinheiro
no dia seguinte. A linguaruda, "ingênua", confiou
na vizinha. Moral da história: - Não confiar em nin
guém' guardar a língua, não produzir invejas ou

tentações em ninguém, não se deve confiar nem
nos dentes. Boca fechada é santo remédio, vivo di
zendo isso. Não contar nada a ninguém, por nada,
ne!ll mesmo para produzir invejinhas ou por exibi
cionismo. Boca fechada. Salomão, filho de Davi, já

Vergonha.
Ah, Prates, mas isso é machismo de tua parte,

é preconceito! Podes dizer o que bem entenderes,
leitora, à vontade. Mas não aceito, não aceito, não
aceito. Acabei de ver na televisão que está namoda
entre os homens (homens?) próteses de silicone na

panturrilha, na bunda e nos peitos. Era só o que fal
tava. E eu vi as imagens, os caras se achando, todos
se achando machos de primeira. Que "vermífugo"
despudor, e dizer que esses caras ainda casam.

Bom, mas elas também não devem ser muito dife
rentes deles, afinal, os semelhantes se atraem...

Co'_selhos
Os conselhos' para envelhecer bem estavam no

site Terra. Em resumo, eram estes: Aceitar as mu
danças da idade, fazer coisas novas, movimentar-se,
cuidar da saúde, evitar cigarros e bebidas, fugir do
estresse, fazer e manter amigos, investir em leituras,
libertar-se da acomodação, procurar atividades que
lhe deem prazer, espiritualizar-se, pensar positivo,
ter bom humor...Vamos combinar, você já não sabia
disso? Claro que sim, quero ver é seguir o roteiro, isso
é que eu quero ver. Ah, e eu acrescento: nunca dizer
que velhice é amelhor idade. Isso ajuda.

Falta dizer
Frase do ator Carlos Vereza, 73, numa entrevis

ta: - "Em sua maioria, religiões oprimem porque
foram criadas pelo homem para exercer o contro
le. Nem sempre ser religioso significa ser espiritu
alízado..." Carlos, vivo dizendo isso e os "religiosi
nhos" ficam buzinas da vida...

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

•Comercial: 9149-9771 • Plantão Entregas: 2106-1919' 9902 1380 • 9161 4112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PréfenoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC .essão: Gráfica e Ednora Correio do Po\Q LIda
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



POLÍTICA 141 QUlNTA-FEIRA,13 DE SETEMBRO DE 2012
www.ocorreiodopovo.com.br

Perfis políticos
A campanha nomeio digital

Exposição dos candidatos na Internet e redes sociais pode ajudar o eleitor indeciso a buscar mais informações
de outubro poderá ter mais in- concorrentes, os projetos que
formações sobre os candidatos eles apresentam para a cidade
pela Internet e redes sociais, e também para se aproximar
como Twitter e Facebook. Essa dos políticos para questionar e
exposição é uma forma bem saber as opiniões sobre assun

moderna de ajudar o eleitor a tos importantes para o desen
conhecer melhor o perfil dos volvimento da cidade.

JARAGUÁ DO SUL

Verônica Lemus

Com um clic, o eleitorado
que ainda está indeciso

sobre em quem votar no dia 7

Nova Jaraguá
Dieter [anssen (PP) e

JaimeNegherbon (PMDB)
De acordo com o candidato a pre

feito da coligação "Nova Iaraguá",
Dieter Janssen (PP), as principais fer
ramentas utilizadas para a divulgação
dos trabalhos na rede são Facebook,
Twitter e site, com o Facebook sendo
a página mais atualizada, por conta
da velocidade de interação e possibili
dade de inclusão de imagens, vídeos e

troca de informação imediata com os

eleitores. "O site é mais voltado para a

apresentação das ações de forma com
pleta' servindo de fonte para os meios
de comunicação", disse o candidato.

Ianssen comenta que, além de servir
para a aproximação e interação com os

eleitores, as mídias sociaisse tornaram
também uma ferramenta organizacio
nal. "O conteúdo incluído nas redes
sociais serve de parâmetro e avaliação
para a própria organização da campa
nha", contou. O gerenciamento das fer
ramentas é feito pela assessoria de co

municação da coligação, que seleciona
as imagens, produz as notas que serão

postadas e também discute estratégias
para alcançar o maior número de pes
soas. "Mas eu dou o aval para o que é

postado e acompanho diariamente as

publicações, comentários, comparti
lhamentos e as 'curtições' do Facebook",
contou o candidato.

Na página oficial da coligação no

Facebook (facebook.com/dieterjans
senl I), além da divulgação das ações

. e do dia a dia da campanha, são pu
blicados pequenos resumos com foto
sobre os encontros do candidato Die
ter Janssen com a população ou com

os candidatos a vereador, sendo este
o principal conteúdo da página. Tam
bém são feitos convites aos eleitores
para eventos com a presença dos can
didatos e a divulgação dos motes da
campanha.
"No site, o eleitor encontra o blog

com as notícias e dia a dia da campa
nha, a seção "pergunte ao candidato",
biografias dos candidatos damajoritá
ria e santinhos com informações sobre
propostas dos concorrentes ao Legisla
tivo' o plano de governo e arquivos de
áudio, vídeo e foto e material de cam

panha, como bottons e imagens para
download. Além disso, há uma página
com depoimentos de lideranças políti
cas sobre o candidato e links para aces
so a outras mídias da coligação,

As ferramentas de comu

nicação digital estão sendo
usadas pelos candidatos de

Iaraguá do Sul desde o início
da campanha para divulgar
propostas e se apresentar ao

eleitorado de forma mais dire-

ta. Saiba como Cecília Konell
(PSD), Dieter Janssen (PP) e

Moacir
-

Bertoldi (PR) fazem a

campanha na Internet e como

usar esse canal de comunica
ção para ajudar na decisão das
urnas, daqui a 23 dias.

Facebook: facebook.com/dieterjanssen 11
Twitter: @Nova_Jaraguá
Site: www.dieter11.com.br

ELEITOR

Jaraguá quer mais
MoacirBertoldi (PR) eNiuraDemarchi (PSDB)

Conforme o responsável pelomarke
ting da campanha da coligação "Iaraguá
quermais", Ioel Passos, tanto a coligação
como os candidatos estão usando pra
ticamente apenas o Facebook e muito

pouco o e-mail. "Isso porque o acesso

. a um site, por exemplo, é muito menor

que o acesso ao Facebook, sendo que o

acesso ao site é feito através de redirecio
namento via rede social. Então, optamos
por ficar só no Facebook, que tem mais
efeito, mais interatividade", esclareceu o

coordenador. Já o e-mail tem sido usado .

para divulgar propostas e os trabalhos
para determinados grupos. "Tem que ter
muito tato para usar esta ferramenta",
ponderou Passos.

As publicações são' realizadas por
um grupo orientado pela equipe de

marketing, com o objetivo de promo
ver a interação entre candidatos e elei
tor, "tanto para enviar quanto receber

propostas, sugestões para direciona
mento da campanha e comentários",
disse o coordenador. Além da fanpage
oficial no Facebook, a coligação tam-

, j

bém utiliza os perfis dos candidatos
Moacir Bertoldi e Niura Demarchi. "Na
prática a gente acaba usando várias pá
ginas, já que as pessoas compartilham
as publicações", comentou Passos.
Para ele, as redes sociais se tornaram
um importante termômetro da cam

panha. "Basta avaliar o que é compar
tilhado, curtido e os comentários. Vem
desde elogios até críticas", analisou.

Na página oficial da coligação "Iara
guá quer mais", são publicadas fotos e

informações a respeito do dia a dia da

campanha dos candidatos da majori
tária; notas e recortes da imprensa so

bre a atual gestão e outros temas, como
os trabalhos realizados pelo candidato
Moacir Bertoldi quando prefeito. Além
disso, também são postados os motes

.

da campanha, notícias da coligação e

orientações aos eleitores sobre a im

portância da política e do voto. O pla
no de governo com as propostas será

lançado no dia 22 de setembro e, em

seguida, divulgado através da página
no Facebook.
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o pOVO novamente

Cecília Konell (PSD) eAlcides Pavanello (PSB)

�
�

r'<">
\ ��/
�

Segundo o assessor de comunicação da

coligação 1i0 povo novamente", Emerson

Gonçalves, tanto a chapa como a candidata
Cecília Konell (PSD) utilizam Facebook, Twit
ter, Youtube, Instagram, Soundcloud e man

têm ainda um blog e um site.
O objetivo, contou o assessor, é aproxi

mação e interação com os eleitores, divi
dindo o dia a dia da campanha e os planos
e metas de governo, mostrando o trabalho
realizado pela candidata como prefeita.
Ainda que o espaço esteja aberto para que
os eleitores comentem e façam sugestões,

Site - ceciliakonellealcides55.com.br
Facebook - facebook.com/ceciliakoneI155

Twitter - @CeciliaKonel155
Youtube e Soundcloud - CeciliaKonel155

ELEITOR
Gonçalves explicou que a Internet está
sendo usada na campanha muito mais
como um canal de aproximação e comu

nicação direta com o eleitor. Na página da
coligação no Facebook (facebook.com/
ceciliakone1l55), são divulgados links dos
vídeos e programas de rádio. publica
dos nos canais da coligação no Youtube
e Soundcloud. Além disso, também são
feitos convites à população para os comí
cios, alertas ao eleitorado sobre infrações
às regras da propaganda eleitoral, divul
gação do trabalho da candidata como pre-

o-« !

ELEITOR

�) �"-.

%�
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cebook

------
GenteMovimenta Jaraguá do Sul

feita, através de recortes de jornais e revis
tas, e é também usado como um meio de

resposta ao que é publicado na imprensa.
A divulgação das mensagens e motes da

campanha também é frequente.
Já no site da coligação, o eleitor tem

acesso às biografias dos candidatos da ma
joritária, aos santinhos dos candidatos a ve

reador, agenda dos comícios e reuniões com
o eleitorado, e a uma espécie de prestação
de contas, com números sobre os trabalhos
realizados e em andamento, além de fotos e

links para outras mídias.

Facebook:
Página da coligação: facebook.com/Jaraguaquermais

Perfil Moacir Bertoldi: facebook.com/moacirbertoldi e /moacir.a.bertoldi
Perfil Niura Oemarchi: facebook.com/niura.demarchidossantos
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Unanimidade

Nilson Antonio · Interino '

2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.bf

!
,

Projeto parado:
Desde o início do período eleito

ral, a Câmara de Iaraguã do Sul
sofre com a dificuldade de aprovar al
guns pedidos de informações. A gota
d

�

água foi a solicitação dos legislado
res da oposição para ter acesso a listas
dos nomes e salários do cargos comis
sionados e as respectivas funções. Po
rém, para atrasar a votação do pedido,
a artimanha legal utilizada por verea
dores da situação foi o recurso do pe
dido de vistas, que é uma alternativa
legal para o vereador se informarmais
sobre a solicitação apresentada.

Depois de repetidas solicitações
de vistas em pedidos de informações,

o vereador Jean Leutprecht (PCdoB)
apresentou um projeto. para alterar
o regimento interno e extinguir a ne
cessidade de passar po� votação em

plenário de tais pedidos. Vários par
lamentares assinaram demonstran
do que não haveria dificuldade em

aprovar tal proposta.
!

Não foi o que aconteceu. O proje
to chegou à Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final e lá permane
ce. Como os membros não aprovam
ou reprovam o projeto, ele fica sem

poder dar andamento na casa. É uma
pena. O período eleitoral que causa

reflexos em toda a política.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Aj�da do secretário
Quem circulou pela região na terça-feira foi o secretário estadual da
Agricultura, João Rodrigues. Em Guaramirim, ele foi recepcionado
por agricultores e pelo candidato a prefeito Laura Frõhlich (PSD), no
bairro Corticeira. O secretário recebeu reivindicações dos agricultores
e aproveitou para anunciar que estão sendo entregues ao município
mãquinas e equipamentos para reforçar a PatrulhaAgrícola. Rodrigues
.citou também a construção de poços artesianos paramelhorar a captação
de água nas propriedades rurais. À noite, João Rodrigues acompanhado
pelo deputado estadual Darci de Matos participou de urn grande

'

encontro, realizado no pesque-pague Krenke, na Estrada Bananal do Sul.

Eles estão
voltando ...
Algumas maneiras
antigas de fazer
campanha estão

reaparecendo nesta
reta final. Uma delas é a

adotada pelo candidato
Celso Orlando Pirmann
(DEM), que espalhou em

pontos da cidade alguns '

bonecos pedindo voto.
Quanto ao resultado, só
as urnas vão dizer...

Não perdeu
a chance
o vereador Jaime Negherbon não
perdeu a oportunidade de fazer
referência à escola estadual que
está sendo construída no bairro São
Luís. Ele disse que a obra foi uma
luta que vinha desde o tempo em
que era membro da APP da escola
e em seumandato na legislatura
passada. A construção citada fica
nos fundos da pista de atletismo e

ainda não tem nome definido.

Concurso
na Câmara
o projeto que trata do concurso
público da Câmara deVereadores está
penando para virar lei. Atualmente,
existe na Casa urn projeto daMesa
Diretora com parecer contrário ao do
Jurídico. O projeto atual trata dos dois
assuntos.A nova proposta é de que
tenham duas leis, urna tratando de

cargos e outra de salários.

Reunião da
Mesa Diretora

-

Para tentar resolver os impasses
sobre o tema, o presidente da
Câmara FranciscoAlves (PT), deve
reunir aMesaDiretora hoje, às 17h.
Para conseguir retirar o projeto em

andamento e protocolar o novo é
necessária amaioria simples de
assinatura dosmembros. Por isso, o
presidente não deve ter dificuldades,
pois aMesa foi composta em urna

negociação que rendeumeio período
a presidência ao tucano Adernar
Winter e a outra parte paraAlves.

Hoje adversários
Em Schroeder existem duas
candidaturas que disputam o cargo
de prefeito. De urn lado, LuísAparício
Ribas (PMDB), aliado aos partidos Pp,
DEM, PSD e PC do B, é o candidato
da situação. De outro, Osvaldo Iurk
(PSDB) se coloca como oposição,
juntamente com PDT, PT e pv. Mas,
em 2008, os partidos estavam unidos
em tomo da candidatura do atual
prefeito FelipeVoigt.

Antes aliados
Por causa da ampla aliança de 2008,
algumas pessoas podem não entender
o que está acontecendo. Por exemplo:
o PSDB, que tem candidatura própria
e de oposição, tem nomínimo dois

cargos comissionados na Prefeitura.
Para o presidente do partido tucano,
Rudibert Tank, isso não é problema. "O
partido permanece desde as eleições
na aliança em torno do nome deVoigt",
disse. Assim, é possível perceber que
não há concordância apenas com o

sucessor do atual prefeito.
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Bananal do Sul quer asfalto e esgoto
Moradores reclamam
da longa espera, pó
e buracos na rua e

falta de saneamento

GUARAMIRIM

Heloísa [ahn

Apoucas meses para mais

um término de mandato na

Prefeitura de Guaramirim e a

situação na Estrada Bananal do
Sul, no bairro de mesmo nome,
continua a mesma. Ou seja, o
asfalto ainda é um sonho. Os
moradores continuam à espe
ra da realização da obra. Além
disso, a falta de saneamento

básico revela um risco para os

moradores (veja texto abaixo).
A estrada é bastante movi

mentada durante todo o dia.
Ela faz a ligação com a BR-280
e também com o bairro Gua

miranga. Muitos caminhões
transitam por essa via, porque
a região concentra pequenos
empreendimentos.

Toda vez que chove
" . .

e rUim, Vira

uma lama só.
Sem contar o pó.
Simone Schultz,
29, diarista

Explicação
Prefeitura

busca verbas
O prefeito de Guaramirim Nil

son Bylaardt disse que o custo da
obra de pavimentação asfáltica
na Estrada Bananal do Sul é mui
to elevado, por isso ainda não foi
executada. "É um investimento

orçado em R$ 17 milhões, para 12

quilômetros de pavimentação",
afirmou. Por isso, aPrefeitura quer
fazer parcerias com o governo fe
deral para a realização da obra.
A Prefeitura tem o projeto de in
cluir esta obra no Programa de

Aceleração do Crescimento (PAC)
do governo federal, que possibilita
o financiamento do valor, parapa
gamento em 20 anos.

Gu
• •

r mrer

MARCELE GOUCHE

ACESSOS Estrada liga comW1idade agrícola de Guaramirim .eom rodovias

Para amenizar os proble
mas com a poeira, o cami
nhão da Prefeitura passa pelo
menos uma vez ao dia para
molhar a via. Muitas vezes

não é o suficiente. Uma má

quina também passa para pa
trolar a rua com o objetivo de
diminuir os buracos.

Enquanto a pavimentação

não é realidade, a reclamação
toma conta. A diarista Simone
Schultz, 29 anos, mora há oito
anos no local e acompanha o

desenrolar da situação. "Teve
reunião e tudo para falar des
sa melhoria", disse. Ela alegou
que as promessas foram feitas
na época da campanha eleito
ral em 2008, não só pela atu-

al gestão, mas por todos que
concorriam ao cargo. Todos
os moradores foram reunidos
e os planos para a rua foram

apresentados, mas não fo
ram colocados em prática. A
moradora ainda ressaltou os

problemas diários com os bu
racos e poeira. "Toda vez que
chove é ruim, vira uma lama

só. Sem contar o pó, que é mui
to", afirmou,

O mecânico David Bolomini,
33 anos, mora desde pequeno
no bairro e lida há tempos com
a situação da rua. "Em época
de eleições eles sempre prome
tem", afirmou. Ele possui uma
oficina no local e disse que algu
mas vezes o estado da rua preju
dica nos serviços. IITem clientes

que vêm aqui mesmo porque
são meus amigos e gostam do

serviço, mas sempre reclamam
dos buracos", contou. As janelas
da casa têm que ficar fechadas o
dia todo, pois a poeira é muita.
IIJá pensei em me mudar", disse.

Outro morador descontente
com a situação é a dona de casa

Maria de Lurdes de Oliveira, 51
anos. Ela defende que a melho
ria deveria ser efetuada o quan
to antes. IIÉmuito pó. A casa não
fica limpa", afirmou. Pensando
em diminuir a intensidade de

poeira na residência da família,
o marido de Maria de Lurdes,
Antonio Donizete de Oliveira
fez uma adaptação na tobata.
O aposentado implantou uma

caixa d'água com um Cano fu
rado' para ir molhando a rua

enquanto passava. Durante
dois anos ele executou este

serviço. Parou há cerca de um
mês, mas segundo a esposa,
ele pretende voltar. "O cami
nhão pipa da Prefeitura passa,
mas não é o suficiente", afir-

. mau Maria de Lurdes.
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Infraestrutura sanitária

Falta de saneamento é realidade no local
Outra reivindicação antiga

dos moradores era a instalação
de rede de esgoto na Estrada
Bananal do Sul. As casas ainda
não contam com esse servi

ço de saneamento. Os: dejetos
acabam saindo numa vala, a

céu aberto, por trás das resi
dências e desemboca no Rio

Itapocu. A situação causa mau

cheiro e traz riscos à saúde dos
moradores.

A obra iniciou há cerca de
dois meses, mas segundo o se

cretário de 'Obras e Infraestru
tura de Guaramirim, Dietmar
Roweder, teve que ser inter-

rompida pelo fato de as má

quinas da Prefeitura estarem

trabalhando em outra obra.
A rede de esgoto será insta

lada num trecho de aproxima
damente 500 metros. Roweder
afirmou que os trabalhos. de
veriam voltar a ser executados
na tarde de ontem. "Se o tem

po estiver bom, em sete dias
úteis finalizamos os trabalhos",
afirmou. Os investimentos
são da própria Prefeitura e al

cançam o valor de R$ 40 mil.
Atualmente, o esgoto que sai
das residências cai numa vala
a céu aberto e desemboca no .

rio. Isso gera problemas com

os moradores, que tem que
conviver com o mau cheiro e

expostos aos riscos de pegar
alguma doença.

O aposentado Cleberton
Luis Voeringer lembra que as

obras de esgoto também são
.

promessas antigas. "Nós, mo
radores, fomos atrás para que
eles fizessem", afirmou. Ele es

pera que a obra seja concluída
e os problemas com o esgoto
sejam resolvidos. Na casa de

Voeringer foi aberta uma vala

para colocação de uma fossa
e nesse tempo em que a obra

,

i.'
\�

.;,',
t.,

está parada, o buraco perma
nece aberto. Enquanto a Pre
feitura não efetuar os serviços
e mudar a situação, a fossa
ficará aberta exalando mau

cheiro. Após a obra ser finali
zada, o morador será o respon
sável por tampar o locai.

A rede de esgoto
será instalada
num trecho de
500 metros.

O investimento
é de R$ 40 mil.
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Históriado
E po

José Ãtigü.S1iC)"
Caglioni

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Por onde 'andalD vocês'?
A vida se faz de mudanças. Às
vezes, até de loucas mudanças,
porem cada um é o artífice de seu

próprio futuro. Paulo, Jair, Itamar,
Kincas, Jorge, Edemar, Nelson,
Arno, Hernani, Renatinho e César.
Uma plêiade de jovens sonhadores
e vencedores. O que aconteceu

com cada um deles, nesses 33
anos? O mundo mudou. Ficou pior
e melhor, mais moderno e mais
medíocre, mais desenvolvido e

mais atrasado, mais triste e mais

alegre. E, vocês campeões? Como
o "Timetravel_O"entro no Túnel do

Tempo para desvendar o mistério ...

Itamar da Silva (Mazinho)
Jaraguaense de 18 de março de 1961. Esportes - No
futsal era o fixo do time daArweg. Jogador clássicof\
e de fina estampa, firme no desarme, excelente na
armação das jogadas, possuidor de chute potente
e bem calibrado. Jogou futebol nas categorias de
base do Baependi,com o treinador LulaMalheiro e

sagrando-se Multi-campeão. Enquanto estudante
praticou, natação, atletismo e xadrez. Formação -

Estudou no Grupo EscolarAbdonBatista da 1 a a 8a
Série; O ensinomédio efetuou no ColégioMarista
São Luís; Eletrônica no Centro deTreinamento
Weg. É formado em Teologia pela Faculdade '

Avantes de Balneário Camboriú. Trabalho -Trabalhou nas empresas: Calçados Gosch,
Funilaria Jaraguá e Dalmar. No Fórum de Iaraguá do Sul, exerceu a função noAuxiliar
Judiciário. Em 1994 estabeleceu-se com negócio próprio: Imobiliária Itaívan. Hoje,
esta empresa é uma dasmaiores do ramo na região, conta com 16 corretores e imóveis
e 13 funcionários. Família - Casou comMárcia Karin Paul, tem três filhos: Andressa,
Franciele eAndréas; quatro netos: Raica, Peter, Sophia e a Sara, que está a caminho.

Hernani Gonçalves
Riosulense de 2 de dezembro de 1963. Esportes
-No futsal atuàva como pivô de ofício. Hemani
fazia o "espelho" como ninguém, preparando as

finalizações daqueles que vinham de trás. Girava
bem pelos dois lados e eramortal nas finalizações.
Jogou futsal também no time da Iaríta, sagrando-se
campeão regional. Defendeu a seleção jaraguaense
nos Jogos Escolares de Santa Catarina namodalidade
de handebol sob o comando do professor Celço
Tomazzi, e foram campeões. Formação - Iniciou
os estudos na EscolaEstadual Paulo Henrique
Fontes, em Rio do Sul; o ensino médio foi efetuado

no Colégio Marista São Luís, em nossa cidade. Trabalho -No período de 1979 a 1986
trabalhou naWeg, depoismontou seu próprio negócio: H.G. HemaniRepresentação
Comercial- Chapas deAço. Permanece nesta atividade até hoje. Família - Casou
comMariaBemadete da Silva e tem dois filhos: Hemani Júnior e Eduarda.

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
m

Lunenâer �� -t'
"-'"

Grupo Lunelli '.

VIAJANDO NO TEMPO
O mistério

É a coisa mais bonita que podemos
experimentar. Em 2000, surgiu em um

fórum da Internet, "O Timetravel_O" (O
viajante do tempo zero), JohnTitor. Dizia ter
vindo do futuro, do ano 2036. Amaioria das
pessoas acreditava ser uma farsa, porém,
tudo o que disse que aconteceria, realmente
aconteceu ... É verdade que o que vai além

da imaginação gera fascínio mágico nas

pessoas. Observe uma foto, você vai logo
imaginando, o que será deste grupo de

pessoas daqui... digamos 33 anos? Pois bem,
, dentre um arquivo commais de
50mil fotos pincei uma... Era do time de
futsal daArweg que em 1979 conquistou
o título de Campeão nos Jogos do Sesi.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Time de futsal da Arweg- Campeão do Jogos do Sesi· 1979.
Em pé: Paulo, Jair, Itamar (Mazinho), Kincas e Jorge de Souza

(técnico). Agachados: Edemar, Nelsinho, Arno, Hernani e César

Nelson Luiz Pereira
Nasceu em Rio do Oeste (SC), em 30 de janeiro de 1960.

Esportes - No futsal foi um ala/pivô arisco e de grande
mobilidade, irresistível nos dribles e clarividente nos
chutes a goL Efetuava tabelas com os companheiros em
alta velocidade. Foi o artilheiro do time. Atletamúltiplo,
no atletismo foi campeão nas pr<?vas de: 1500 e 3000mil
metros rasos. No futebol atuou no meio-campo. Clássico e

criativo lembrava o Rivelino, do Fluminense e da Seleção
Brasileira dos anos 70 e ªO. Jogou pelo Cruzeirinho de
Laurentino (SC), em 1974; nos Juniores do Baependi
no período de 1980 a 1984; pelaArweg de 1978 a 1984.

Formàção -Da 1 a a 8a Série estudouna EEB. Expedicionário
Mário Nardelli, de Rio do Oeste (SC) e Grupo Escolar

Tereza Cristina, de Laurentino (SC). O ensino médio foi efetuado no Colégio Marista
São Luís, de Jaraguá do Sul. É formado em Economia pelaUniville. Pós-Graduado em

'

Administração, Marketing e Propaganda, Controladoria e Contabilidade Geral. Possui
Mestrado em Gestão Moderna de Negócios. Trabalho - Obteve o primeiro emprego na
Sociedade GráficaAvenida, em Iaraguá do Sul. Durante 25 anos desempenhou funções em
diferentes setores daWeg (1978 a 2003). LecidnouAdministração naUnerj (Católica) durante
15 anos. Atualmente é o diretor do jornal O Correio do Povo, de Iaraguá do Sul. Família - É
casado com Rosilene Longui Pereira e o casal tem uma filha: Paula Pereira.

Continua na próxima 5a feira
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Professorpubli€a livro
o advogado Leonardo

Papp, professor do curso de
Direito nas unidades da Cató
lica de Santa Catarina em Ia
raguá do Sul e em Joinville, fez
o lançamento na terça-feira
do livro "Comentárío ao Novo

Código Florestal Brasileiro".
Leonardo Papp é doutor

em Direito Socioambiental
pela Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (2011);
mestre em Direito Ambien
tal pela Universidade Fede
ral de Santa Catarina (2005);

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

.

Ouvidoria: 0800 727 9933

bradesco.com.br
t:witter�@Bradesco
!Óo.rü facebook.com/Bradesco

1!l�1!l
��
�

Baixe um leitor de

QR Code em seu celular

e aproxime o telefone

do código ao lado.

especialista em Direito Imo
biliário pela Pontifícia Uni
versidade Católica do Paraná
(2009); professor (graduação)
de Direito Ambiental, Direi
tos Reais e Direito Imobiliá
rio no Centro Universitário
- Católica de Santa Catarina;
professor em cursos de pós
graduação, em disciplinas
como Direito Ambiental e

Direito Processual Adminis
trativo; e autor de diversos

artigos científicos na área do
Direito.

TEMA EM

DESTAQUE
Advogado
Leonardo
Papp
lança livro
"Comentário
aO Novo

Código
FloreEilal
Brasileiro"

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO CULTURAL

MOVIMENTO Projeto Exercite Dance pretende repetir o sucesso das outras etapas

Workshop
Exercite Dance
Técnicas de dança e bem-estar físico integram a terceira

etapa do projeto marcado para 29 de setembro
corre em 29 de
setembro, no

Estúdio de Dan

ça 2 pra lá, 2 pra
cá, o terceiro

workshop do

Projeto Exercite Dance, que tem
entre os objetivos proporcionar,
através de exercícios e técnicas
de dança, o bem-estar físico e

espiritual dos participantes. O

projeto tem incentivo do Fundo
Cultural de Iaraguá do Sul.

A primeira etapa, com a pre
sença de 26 mulheres, em 25 de

agosto, contou com a profes
sora Sheila Santos, de Curitiba.
"Esta é uma aula exclusiva para
damas, que desenvolve habili
dades como equilíbrio, respos
ta e descoberta de possibilida
des corporais, de acordo com o

conteúdo e ritmo que já domi
nam", explica a professora.

No dia 8, das 14 às 17h,
ocorreu o workshop de Zouk,

com o professor Guto Okubo.
O Zouk é uma variação mais
lenta da lambada. O primeiro
workshop, com a participação
de 44 pessoas, também com

Guto Okubo, teve �omo tema

o forró, dança popular das ci
dades de Juazeiro do Norte,
Caruaru, Mossoró, São Miguel
e Campina Grande, onde é sím
bolo da Festa de São João; além
de Fortaleza, João Pessoa, Ara
caju, Natal, Maceió e Recife.

BRADEScO.
ONDE VOCÊ

ESTIVER,
SOB MEDIDA,
EM TODAS AS

MODALIDADES.
Agora é BRA. BRA de Brasil.

BRA de Bradesco.
Patrocinador oficial dos Jogos

Olímpicos Rio 2016TI11•

o"�
.... �..::..-�
"....

CARTÕES

o Bradesco tem tudo o que
você precisa de um banco, seja
qual for o seu perfil. Esteja onde
estiver, você sempre vai ter
ao seu dispor a mais completa
linha de investimentos, cartões
de crédito. financiamentos.
seguros e previdência. O Bradesco
está sempre lado a lado
com você. Agora é hora de abrir
uma conta no Bradesco.

PATROCINADOR OFICIAL

Ri.o2m6
Bradesco .

CQ_§)

SEGUROS E
PREVIDÊNCIA

CRÉDITO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 110 I QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Joinville HOJE

Canoinhas � .... Jaraguá do Sul

� ....
Mafra 16° 24° e Região

13° 22° � ....
Jaraguádo S AMANHÃ12° 23°

� .... MíN: 16°C
14° 24° MÁX: 24°C

Blumenau
Rio do Sul � .... 14°C

� .... 15° 25°
QUINTA·15°24° 24°C MíN: 17°C
MÁX: 28°C

,\

São Miguel
do Oeste
� ....
14° 23° -Ioaçaba

� ....
12° 25°Chapecó

� ....
14° 25°

Sol entre
nuvens

Namadrugada, mais
nuvens e chuva isolada do
Meio Oeste ao Litoral, com
variação de nebulosidade
e aberturas de sol no
decorrer do dia em boa

parte do Estado. No Litoral,
a nebulosidade deve

predominar com condições
de chuva fraca devido
à circulação marítima.
Temperaturamais amena,
em pequena elevação
durante o dia.

InstávelEnsolarado Parcialmente
Nublado

w

Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de ventos para hoje em Jaraguá
Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Leste-Sudeste 2km/h 100
• 9h Leste-Sudeste 3km/h 100
• 12h Leste-Sudeste 7km/h 85
• 15h Leste-Sudeste 10km/h 71

2mm

40%• 18h Leste 12km/h 71
de possibilidade

• 21 h Leste 8km/h 88 de chuva.

Humor

Atrasado na escola
Professora pergunta:
- Por que você está atrasado Joãozinho?
- Por causa da placa, professora!
- Que placa?
- A placa que diz "Devagar Escola".

Sudoku

o
.ca
(.)II
:::I
-

O
cn

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.

São Francisco do Sul Florianópolis
• Preamar • Preamar
• 3h11: 1,6m • 6h19: O,5m

MINGUANTE 8/9
• 16h08: 1,7m .14h17: 1,3m
• Baixamar • Baixamar
• 7h36: O,2m • 9h32:0,5m

NOVA 16/9 Tábua
• 20h39: Om • 20h41: ürn

das marés a a

• Preamar • Preamar
CRESCENTE 22/9 ·1h53: 1,1m • 2h06: O,6m

• 14h02: 1,1m • 12h15: O,6m
• Baixamar • Baixamar

CHEIA 30/9 • 6h16: O,4m • 7h41: O,3m
• 20h34: Om • 19h23: Dm

Florianópolis
� ....
17° 23°

São Joaquim
� ....
9° 19°

La
� ....
20°24°

oi

SEXTA
MíN: 17°C
MÁX: 31°C

riciúma
� ....
17°20°

Palavras Cruz das

Jeans e

camiseta para
a temperatura

amena

HORIZONTAIS
1. (Pap_) Casa de penhores I Outro nome do piche
2. Fecundo, fértil
3. As iniciais da atriz Beltrão, do seriado! "Entre Tapas e

Beijos" I Escondido
4. Que pertence a você I Insígnias de brasão
5. Operação aritmética I O político e ativista norte-ame-

ricano AI, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2007
6. Sinal de perigo

.

7. Esboçar, delinear
8. Povo indígena que habitava o México: antes da con

Quista espanhola
9. Barco, em inglês I A cantora gaúcha ·Regina (1945-

1982)
10. Número indeterminado I As consoantes de pânico
11. A atriz norte-americana Stone, de "Diabolique" I Zona

Oeste
12. Peça adaptada ao boné ou chapéu para proteger do

sol a região do pescoço
13. Pessoa masculina de quem se fala IMolusco comes-

10tível, de fácil deterioração.

VERTICAIS
1. (fig.) Causar grande calor ou ardor a! Certo arreio de

"!2cavalgadura
2. Doença exantematosa aguda, semelhante ao sarampo,

de origem virai! (Náut.) Anel metálico, fixo em con- 13

vés, para que nele se engate um aparelho ou amarre

um cabo
3. As iniciais da cantora Borba (1923-2005) I Pouco

mais ou menos (femo) I Comes e bebes à vontade
4. Elemento de composição: terra, superfície terrestre
I Série de pequenas estruturas curvas formando um

conjunto decorativo caracteristica da arquitetura ro

mânica
5. Baleia típica dos mares do norte I Nome científicq do

rato I (Redo) Reprodução de sinais sonoros gerados a

partir de um canal único
6.lnchado, inflado I Pelados
7. Turvação produzida num líquido pela presença de cor

púsculos estranhos I Uma das mais famosas músicas
dos Beatles I Centro de Treinamento

8. Localizar-se! Tornar um tanto gris
9. (Patol.) Qualquer doença infecciosa ou parasitária de

origem animal! Espécie de garfo de ferro para apa
nhar lagostas e mexilhõeso
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Quer desafios
maiores?
Adquiro

nossos coleções
de revistos

já publi(ados.
'São 5 revistas
em (ado volume

por um preço especiaU
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DIEGO JARSCHEL

m poracaso.com êcontato@poracaso.com @poracaso

ata marcada'
Douglas Stange e Kélson Marcelo mandam as boas novas: está
marcadapara dia 20 de setembro, próxima quinta-feira, a esperada
inauguração do Blackbird. Para quem perdeu as edições onde
comentávamos do point, trata-se do bar caprichosamente montado
ali na casa vizinha à Studio FM.Afinadíssimo na decoração, virá
comomais urna boa alternativa de refúgio aos boêmios da região
que gostam de boamúsica e ambientes diferenciados.

Eleições 2012
Por quê o público

·

ovem deve ia votarem você?
Abordamos os trêscandidados a préfeito deJaraguá doSul
com esta pergunta, e a partir de hoje e nas próximas quintas
feiras, as respostas serão publ�cadas aqui na coluna.

,r'" .f I
"

j

Abre a série a éandtãata
Cecília Konell:

,
"Se () povo tem emória urta,

. coma,.tllzem;' . itd
'

contrário, os jovens têm ótima
memória. Nos últimos anos

"pud;!!,wostrar;,:pmeu ua-bMl\o,
mesmo tendo que lutar contra
as catástrofes. Os jovens precisam construir a sua história com
estudo de qualidade, oportunidade de emprego, incentivo I/

ao esporte, locais adequadás de lazer, garantia(la saúde e

prevenção de drogas. No nosso plano há urn belo parque com
pista oficial de skate e roller, quadras esportivas, muito verde e

locais de encontro. Jovem gosta de festa, além das tradicionais,
estamos dando atenção para shows com celebridades. O
resgate da Schützen com a tenda eletrônica é urn bom exemplo
do que já fizemos. O jovem quer tecnologia e inovação e a

/

cidade digital será realidade Já em 2013. Porém, quero dizer
que um governante tem por obrigação governar para todos.
Crianças, idosos e jovens, principalmente os excluídos,
precisam e devem contar com a administração pública,"

DIEGO JARSCHEL

sorriso de

! Tati Santos

..
/

.

O lindo

na Sexta
Universitária

da Upper
Floor, em

Guaramirim

/

.

Jéssica
Decker
manda

beijinho da

pista do club

TheWaypara
a coluna

Fôlego
Vale contar para

.

dar um refresco:
falta pouco menos
de 30 dias para o

próximo feriadão...
E façam os planos,
dia 12 de outubro
também cai numa
sexta - feira.

DIEGO JARSCHEL

Linda presença de �ayane
de Oliveira na lOa Stammtisch
de Jaraguá do Sul
...........................................................................................

Tem nome de vizinho na app store do
iTunes! Façam a pesquisa, figura no hall
de games a publicação de "Hold the Bus",
divertido aplicativo desenvolvido pelo
guaramirense Gabriel Arones Guenther.
Disponibilizado gratuitamente, foi o
·primeiro trabalho da desenvolvedora
Arones Studios a chegar às prateleiras
virtuais, que já esperam o lançamento
de seu segundo trabalho, o jogo de

ação "Poster Dash". Acessem a página
facebook.comlAroneStudios para
acompanhar as novidades e já aproveitem
para deixar os parabéns ao jovem
empreendedor pela conquista.

Inaugu a com estel
Destaque na agenda do fim de semana, é neste sábado
a badalada abertura da casa Epic Concept Club.
Renovando por completo a estrutura do conhecido
Complexo F-12, o clube tem como diferencial sua
arquitetura e concepção sofisticada, e traz para
a inauguração personalidade do meio: DJ Olin
Batista, nome conhecido no alto escalão. Reserva
de backstages, lounges e áreaVIP estão fora de
disponibilidade, porém ainda haviam algumas mesas
disponíveis até o fechamento desta edição. Ingressos
estão com valor de R$25 masculino e R$15 feminino.
Para mais informações, acesse epicclub.com.br ou
pelo telefone 9646 2994.

ERIC DE LIMA

rock!
A bela
Paula

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

........ Yeeab

Pamplona
esbanjando
simpatia

no London
Pub

; .' '· ••·4InrtOnc.h:t, "
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• 22h - Quinta Sertaneja I Show com Léo Lima e Fernando
Lima I Elas free até OOh
Local: London Pub [ 4730550065

"

1 "

'�.
• 22h -Música aoVivo I Apresentação deAlexMello e Juliano Flor
Local: Sacramentum Pub 14788321524

CONTATO� eOLIJ'RASOpÇÕES: Arriba,M�can Bar- 3371 ,1160 I (pnfraria doChurrasco - 3275144�/�çoOca-337,0 9160 I lh�UVingRestaurante -337�4822/ !,Ondon Pub - 3055 0065/
'1 Cachâçi!riaAguaDote-337189421Ucoleria-3Q540855/MadalenaChoj)(>eCoZinha,305530S9/MOVingUp�99666691 /MrBeef-960821661 PatUáMusic-3055 0064; ,

RoomMusic&Arts - 9654 1373/Saaamentum Pub -llB32 1524 lifheWayOub - 8433 0083!UpperFloor-9915-223fllDivinoQub - 96444767 IVillaRestaurante eChoperia - 3275 1277
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3370-3242

Kia
"concessionária Kia Power �
rtImp01:t, uma das patroci
nadoras da 12a Feijoada do

Moa, vai montar um mega ca

marote dentro da' piscina do
clube Beira Rio, para comemo

rar em grande estilo a maior

feijoada do n.orte do Estado de
-

Santa Catarina. Bom demais!

"Garage"
No sábado, a partir das 10

horas, a "Garage", o senadinho
mais concorrido da cidade,
reabre as portas para
comemorar a sua 21 a edição.
O encontro será um fervo! Vai
faltar espaço e tempo para
os linguarudos de plantão
destilarem seus venenos.

Tá dentro!

Chique!
As irmãs Pamella e Palloma
receberam amulherada
descolada da cidade, ontem, na
Nezita Hair Studio, para dia de

promoção, movida a coquetel,
e com um grande detalhe: as
comidinhas e todo o serviço
são assinados pelas anfitriãs
e equipe .. Mais chique
impossível.

Ingressos
Os convites para a 12a

Feijoada do Moa, que
acontece no próximo dia

22, no Beira Rio, podem ser

adquiridos na Óptica Safira,
na Tevah, no Shopping
Breithaupt e na Revista Nossa.
O valor da primeira cota é
R$ 35. Informações no fone
3370-2900.

Moa Gonçalves
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Caraguá Auto Elite
A escolho perfeito

,

i�SPORTRíl: C> �?�p'" U'f..!;1
i

:Troféus e Medalhas
I
I 3275-4044

MADRINHA AmadrinhaMaluWolf, posa com as lindas debutantes,
durante o grandioso Balle da 3a �dade, dia 25, no Vieirense

.� .

DIVULGAÇÃO

Fred na
batuta
Depois de comandar com
muita fidalguia a cozinha do
clube BCC por oito anos, o

chefTato Branco passa o

avental adiante. A partir desta
quinta-feira, quem assume a

direção é o querido Fred Fabris.
Bola branca.

Empatia
Como diz o ditado: gosto não
se discute. E gosto político,
então, se discutemenos aip-da
-porque cada um guarda o seu
e ninguém tem nada a ver com

isso. E caso, tiver que ingeri-lo é

problema de cada um.

Ladainha
Se algum amigo (mui), te
encontrar e vier com aquele
papo: "estava rezando pela tua
saúde". Tome cuidado!

f
KAY�S
H O I E t

PEIXE GRANDE MartinWerninghaus, reeepeíonou
emMiami, os amigos Durval Marcatto e Biba

Henschel, paramna pesearía em alto mar

(lOAS

rl'REML
MARMORARIA

TREML 55 ANOS CONVIDA:
"" /I'

EX'POSIÇAO DE GRANrrOS EXOTICOS

E SUPERFÍCIE D'E QUARTZO

473635.0125 - www.tremlindibr
Rod. SC - 301, n" 274 - Boehmerwald

Prõx, ao Viaduto - Sentido Campo Alegre
São Bento do Sul

<9 caesarstone

12 À 15

DE SETEMBRO
DAS' 16H ÀS 21H

SÁBADO
DIA15

DAS 10H ÀS 17H

moagoncalves@netuno.com.br

Dany&Rafa
No sábado, para apagar velinhas de um

ano, a casa noturna Patuá Music, pilotada
pelo sangue bom Charles Lux, movimenta
uma concorrida Balada de Aniversário,
com a presença da excelente dupla
sertaneja Dany & Rafa. Festa imperdível!

. . -

q Irlça
O clima ferve com a proximidade das

eleições em Jaraguá do Sul. E o que mais
se pergunta, atualmente, é: "Se a eleição
fosse hoje, em quem você votaria?".

Esteja o interlocutor onde estiver, até
mesmo no confessionário do padre.

. Jardins e interiores
Arranjos J Buquês I Acessõ ·os I

.

Cuidado
Um amigo deste

colunista, já lesado,
aconselha não confiar
nos sites de compras
pela Internet. E até alerta:
é cano certo direto.naquilo
onde o sol nunca bate.

Filósofo
De um amigo filósofo e

componente da mesa 12,
numa roda de chimarrão ao

som de um autêntico country,
comentando sobre umamorte

prematura. "Viver é um jeitinho,
morrer é um descuido". (AR)

NIVER Juliana Karla Conti, a bela
rllha de Lomival e Cario Conti, é
a grande aniversariante de hoje

Onde comer bem em Jaraguá
No Restaurante Típico do Malwee. Amelhor

comida alemã do sul do mundo.

Noite Alemã
O departamento de Tiro
da Sociedade Diana, em
Guaramirim, promove
no próximo sábado, dia
15, a partir das 19h, a 4a

Noite Alemã. O valor do
convite é R$ 15.

Falcão
A notinha de ontem da
coluna que seria puro balão
de ensaio a vinda do craque
Falcão para jogar em Jaraguá
deixou "muita" gente com
sangue quente. Cá pra nós,
é proibido falar a verdade?

HAIR As irmãs Pamella e PalIoma foram perfeitas
hostes, ontem, durante dia dedicado à mulherada

Sem entusiasmo,
nunca se realizou
nada grandioso.
Ralph Emerson

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARIEDADES 1141 QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012 www.ocorreiodopovo.com.br

Crônica

Dependência emorte
Luiz CarlosAmorim,
Escritor e editor

ttp://luizcarlosamorim.blogspotcom

De novo setembro e torcemos para que
este seja um setembro com sol, cores,

esperança e uma realidademais amena,
mais humana. Precisamos de mais poesia,
mais reflexão, mais coração emuito menos

violência, corrupção e falta de respeito neste
nosso mundão de Deus. Ainda somos seres
humanos. Precisamos parar de agir como
animais irracionais e pensar no amanhã, no
nosso futuro, ou não haverá futuro.
Que independência, que liberdade é essa

que não dá perspectiva nenhuma de
amanhã? Há que se pensar com menos
imediatismo, há que se pensar no depois,
no mais adiante.
Como festejar a nossa independência,
se ela se esvai no descaso de nossos

governantes, na falência da saúde, da
educação, da justiça e da segurança? Como
comemorar uma coisa que não temos,
que foi solapada por políticos imorais e

corruptos, que ao invés de defender os
direitos do cidadão, ao contrário, roubam
descaradamente os impostos tantos que
ele paga com tanto sacrifício, amaior

,

votando em ninguém, se não houver um
candidato decente, paramanifestarmos
nossa insatisfação e revolta com tanto

desrespeito, desonestidade, falta de

quantidade de impostos do mundo?
Como podemos nos considerar
independentes se estamos a mercê

políticos corruptos que contam até
com a conivência da Justiça, mais uma
instituição que tem se revelado falida? O

episódio do Mensalão pode até reabilitar

alguma confiança nela, mas há que se

esperar o fim do julgamento.
Precisamos, nós cidadãos, proclamar
a nossa independência, não votando

vergonha na cara, mesmo, falta de
hombridade e humanidade.

'

O povo não sabe a força que tem, não sabe

que assim como colocamos o bando de

sanguessugas no poder, podemos tirá-
los. Infelizmente para nós, cidadãos, o
sistema de manipulação usado para que
os eleitores não se levantem e tentem

mudar o estado caótico em que nos
encontramos, que é o futebol e a novela,
está funcionando muito bem. As pessoas
se projetam no problema de personagens
fictícios, esperam ansiosamente para
torcer fanaticamente pelo time favorito e

se esquecem dos seus próprios problemas,
de problemas reais, entraves do dia a dia,
que vão ficando cada vez piores, porque
não temos governantes e políticos corretos
e capazes que façam o seu trabalho, que
representem o povo que deveriam servir.
Precisamos nos libertar dessa dependência,
dessa impunidade que aumenta dia a dia,
que transforma nosso país em um lugar
perigoso de se viver. Precisamos dar nosso

grito de independência, ou morreremos.

Há que se pensar com menos

imediatismo, há que se pensar
no depois, no mais adiante.

mais nesses "senhores" que aí estão,
escolhendo melhor ou mesmo não

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

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

Clique
animal

Novelas
LllDO A LllDO - GLOBO· 18R

Isabel e Laura descobrem que Edgar chegou à igreja. Uma pequena
confusão com os convidados dos dois casamentos se inicia na porta da

igreja e Constância se irrita. Fernando avisa que o noivo do casamento
anterior não apareceu e Edgar se surpreende. Albertinho vê Isabel sair
da igreja e a olha com malícia. Zé Maria se revolta na cadeia por não

conseguir ir ao encontro de sua noiva. Praxedes se recusa a dar infor

mações a Caniço e Zé Maria. Afonso, Isidoro e Isabel se desesperam ao

ver o estado do cortiço onde moravam. Laura e Edgar se casam. Isabel
e Afonso conseguem entrar em casa para pegar seus pertences, Cons
tância e Assunção entregam a Bonifácio um presente para ser dado ao

Prefeito da cidade. O Senador expulsa Guerra da festa de casamento do
filho. Albertinho descobre com Padre Olegário o endereço de madame
Besançon. Edgar e Laura chegam à nova casa, acompanhados de suas

famílias. Isabel, Afonso, Isidoro e Jurema são recebidos por Percival e
Etelvina no Morro da Providência. Laura e Edgar ficam sozinhos em casa.

Cheias de Channe • GLOBO· 19h
Tom impede Inácio de contar a verdade para Rosário. Cida sugere

que Conrado venda seu cavalo e devolva o dinheiro para Otto. Lygia gos
ta que Gilson fique mais tempo em sua casa. Chayene pede que o cama

reiro do hotel a coloque no quarto de Fabian. Conrado entrega o dinheiro
da venda do cavalo a Otto e deixa o pai abalado. Eiano conta para Stela
que já teve um envolvimento com Cida. Sandro entrega a mala com o

dinheiro que achou para a polícia. Penha e Gilson se encontram. Damas
ceno vai à casa de Penha e agradece a Sandro por ter salvado sua vida
e devolvido seu dinheiro. Otto procura Conrado na pensão. Sarmento vai
falar com Cida. Inácio encontra Chayene em seu quarto.

AVENIDA BRASU. • GLOBO· 21R

Begônia percebe a admiração que Nina tem por Tufão. Jorginho ten
ta conversar com Ágata sobre Nina. Max enfrenta Jorginho. Nina fala para
Jorginho que eles precisam espalhar as fotos que possuem contra Car
minha. Muricy implora que Tessália não conte para Adauto o aconteceu
entre ela e Leleco. Nina pede para Betânia guardar as cópias das fotos
contra Carminha. Jorginho exige que sua noiva não tente se aproximar de
Ágata e Tufão. Jorginho leva cópias das fotos de Carminha e Max para
Débora. Verônica descobre que Cadinho está no Divino e combina com

Noêmia e Alexia deencontrá-lo, Leleco discute com Darkson por causa
de Tessália. Valdo vê Betânia escondendo o envelope com as fotos de
Carminha. Leleco avisa a Tufão que Nina está na pracinha do Divino.

Amanda Franzner
Amanda M. Babijak
Antonio C. Rulbo
Bernadete Vicente
Caroline Tatiana Tecilla
Cristiane F. Balduino
Dalva de O. Gumz
David Kita
Deneusa A. da Costa

Este cachorro desapareceu no dia 6, nas proximidades do Posto

Cidade, naVila Lenzi. Ele é de pequeno porte e estava sem

coleira. Se alguém o viu ou levou, os donos gostariam muito

que devolvesse, pois est. fazendo muita falta. Qualquer
informação nos fones 3371-7475 ou 8846-5100, com Celso

GABRIELA - GLOBO - 23R
Nacib impõe sua autoridade sobre Gabriela e decide que eles irão ao

sarau de poesias. Juvenal não entende a hostilidade de Lindinalva com

ele. Tuísca fica decepcionado ao saber que Gabriela não poderá vê-lo no

circo. Doroteia avisa a Amâncio que Jesuíno será processado pela morte
de Sinhazinha. Doroteia depõe na delegacia em favor de Sinhazinha, e Je
suíno a ameaça. Gabriela erra na quantidade de sal dos quitutes, causando
rejeição nos fregueses do Vesúvio. Gerusa pede a Malvina para ajudá-Ia a

se encontrar com Mundinho na igreja. Zarolha aconselha Gabriela a ir ao
circo depois do sarau, escondida de Nacib. Rômulo diz a Melk que a mãe
está doente, para ganhar tempo em seu noivado com Malvina. Gerusa e

Mundinho combinam de fugir de Ilhéus depois da formatura. Zarolha procu
ra Tonico e garante que sabe como ele pode conquistar Gabriela.

saria tes
13/9 Diogo Pinter

Eduardo Schmitt
Elice Bertoldi
Fabio L. Genssener
Fábio Luis Gessner

Felipe J. Bertoli
Guilherme Augusto Tomelin
Inês Mércia Krause
Jackson M. da Silva

Jorge L. Feldmann
Juliana Andressa Mengar.da

Lair Caye
Luci M. Jankosky
Marcio Gielow
Mates Jensen
Mateus Pinter
Pericles R. Zanluca
Renato A. Burger
Ruth Priese

Sérgio Pacheco
Silvana Oldenburg

* o resumo dos capíbdos 'é de responsabilidade das emissoras.

CD:
Rua dos Am.ores -

Djavan
Rua dos Amores, 210 álbum

. de Djavan, traz 12 canções
autorais do alagoano. A
exceção é "Vive", canção
lançada porMaria Bethânia
nó álbum "Oásis" de
Bethânia (2012). O álbum foi

todo arranjado e produzido
pelo artista. A capa do
álbum foi fotografada por
Tomás Rangel e, o projeto
gráfico é assinado por
Mariana Ochs.Destaque
para "Bangalô" - primeira

. música de trabalho, "Quinze
Anos", "Vive" e I/Rua Dos
Antores", çançãO qu� dáj
nome ao állJum..

'. 'i '

Cinquenta Tons Mais
Escuros - E L James

Assustada com os segredos
obscuros do belo e

..

'

atormentado Christian
Grey, Ana Steele põe
um ponto final em seu

relacionamento com
o jovem empresário e

concentra-se em sua nova

carreira, numa editora
de livros. Mas o desejo
por Grey domina cada
pensamento de Ana e,

quando ele propõe um novo

acordo, ela não consegue
resistir.Em pouco tempo,
Ana descobre mais sobre o

'angustiante passaao de. seu
amargurado e dominador

parceiro do que jamais
imaginou ser possível.
Enquanto Christian tenta
se livrar de seus demônios
interiores, Ana se '\lê diante
da decisão nictis.inifJortapte .

da sua vida.
"

"
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Tirinhas

Cinema

PROGRAMAÇÃO DE 7 A 13/9

SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:40
• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:30, 19:30, 21 :30
• ARCOIRIS 2
• O Legado Bourne - Leg. - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOIRIS 3
• O Ditador - Leg. -14:00,15:45,17:30,19:15, 21:00

.
"

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Os Mercenários 2 - Dub. - 19: 1 O, 21 :30
• Paranorman 3D - Dub. - 13:40, 15:30, 17:20
• ARCOPLEX 2
• O Legado Bourne - Leg - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
• ARCOPLEX 3
• Os Mercenários2 - Leg. - 14:40, 16:40
• Rock of Ages - O Filme / Leg. - 18:40, 21 :00
• ARCOPLEX 4
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:00, 15:50! 17:40,
19:30, 21 :20

-

• ARCOPLEX 5
•

• Cara ou Coroa - 14:30, 16:40, 18:50
• Polissia - Leg - 21 :00

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
• GNC 1
• Os Mercenários 2- Dub. - 19:50, 22:00
• Paranorman (30)- Dub. - 13:45, 15:45,
17:45
• GNC2
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros - Leg. -

14:00, 16: 15, 19:00, 21 :20
• GNC 3

-

• Os Mercenários 2 - Leg. - 15:30, 17:35, 19:40, 21 :45
• Valente- Dub. - 13:30

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Os Mercenários 2 - Dub. -14:00,16:20,.18:50
• Os Mercenários 2 - Leg. - 21 :30
• CINÉPOLlS 3
• O Legado Bourne - Leg. - 13:10,16:10,19:10,
22:10
• CINÉPOLlS 3
-Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub.-14:20, 17:10, 19:50
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 22:20
• CINÉPOLlS 4
• Rock of Ages: O Filme - Leg. - 18:10, 21 :00
• À Beira do Caminho - 13:40, 16:00
• CINÉPOLlS 5
• E aí, Comeu? - 13:20, 15:40, 18:20,20:50
• CINÉPOLlS 6
• Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge -

Dub. - 21 :40
• O Ditador - Dub. - 14:30, 17:00, 19:20
• CINÉPOLlS 7
• ParaNorman (3D) - Dub. -13:00,15:10,17:30,20:20

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
• GNC 1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00, 19:30

• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 16:30, 21 :40
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. -14:20, 16:50, 19:00,21 :10
• GNC 3

.

• À Beira do Caminho - Dub. - 13:10
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 15:10, 17:10
• lntocáveís - Leg. - 19:20
• Um Divã Para Dois - Leg. - 22:00
• GNC4
• Batman: o Cavaleiro Das Trevas Ressurge - Dub .

- 13:30, 21 :00
•O Ditador - Leg. - 16:40, 18;45
• GNC5
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40, 16:20, 19: 10, 21 :50
• GNC6
• Os Mercenários 2 - Dub. - 19:50,22:10
• Paranorman (3D) - Dub. - 13:50, 15:50, 17:50

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
• GNC 1
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Dub. - 14:00, 19:10
• Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros (3D) -

Leg. - 16:30, 21 :30
• GNC2
• Os Mercenários 2 - Leg. - 19:45, 21 :5.0
• Paranorrnan (3D) - Dub. - 13:30, 15:30, 17:30
• GNC3
• Os Mercenários 2 - Dub. - 13:20, 15:40, 17:50,
20:00,22:10
• GNC4
• O Legado Bourne - Leg. - 13:40,16:15,19:00,
21:40
• GNC5
• A Era do Gelo 4 - Dub. - 13:50, 15:50
• Na Estrada - Dub. - 21 :20
• O Ditador - Leg. - 17:40, 19:30
• SALA VIP
• Rock of Ages: o Filme - Leg. - 16:45, 21 :15
• Um Divã Para Dois - Leg. - 14:15,19:20

Em "PO liss ia"Diariamente, um grupo
de policias precisa lidar com crimes
envolvendo crianças, na Brigada de
Proteção aosMenores de Paris. Sua
rotina enuolve prender pedófilos,
interrogar pais abusivos ecronfrontar
menores infratores. A vidaprivada
de cada um tem pouco espaço dentro
daquele universo, e o equilíbrio entre

-

as duas partes se mostra cada vez

mais diftcil. Essa dinâmica entre eles
vai sofrer algumas mudanças quando
Melissa, uma fotógrafa enviada
peloMinistério do Interior, passa a
acompanhá-los em suas missões.

Angelina Jolie em
. campo de refugiados

A atriz Angelina Iolíe foi à Jordânia co

nhecer urn campo de refugiados que fica

próximo à fronteira com a Síria, e que su

porta mais de 27 mil pessoas. A visita da
estrela serve para a comunidade interna
cional prestarmais atenção à população do
País árabe que está em conflito há urn ano

e meio, na chamada Primavera Árabe, em
que diversas nações da região foram às ruas
lutar contra governos opressores.

'Não dá mais para ser
fofo o tempo todo'
Após urn tempo longe da TV devido ao

câncer, Reynaldo Gianecchini estará de
volta às telas no remake de "Guerra dos
Sexos", que estreia em outubro; na Globo.
"Vivo um dia de cada vez e procuro desco
brir a beleza que cada urn desses dias me
traz. Com a doença, a terapia e a chegada
dos 40 anos, eu fiqueimais seletivo. Apren
di a dizer não. Vi que não dá mais para ser

fofo o tempo todo", revelou o ator.

Kate Middleton

pode estar gTávida
Kate Middleton e príncipeWilliam ini

ciaram turnê pelaÁsia, como parte das ati
vidades ao Jubileu de Diamante da rainha
ElÍzabeth II. A primeira parada do casal foi
em Cingapura. No País, William afirmou

que está ansioso para se tomar pai: "Que
ro muito ter urna família". Nisso, as lentes
já capturaram Kate Middleton com uma

barriguinha saliente, voltando a levantar os
rumores de urna suposta gravidez.

Horóscopo
ty) ÁRIES

-

I
-

No trabalho, atividades em grupo vão render bons
resultados. Colabore com os colegas, mas não se
esqueça de cumprir suas tarefas. Criar uma nova

forma de realizar o seu trabalho pode ser seu grande
trunfo. Faça algo marcante com o par. Cor: rosa.

� TOURO

U Se você deseja conquistar seus objetivos profissionais,
é preciso trabalhar com mais entusiasmo e envolver
os colegas de serviço em suas atividades. No
romance, contará com total apoio da pessoa amada
em tudo que fizer hoje: aproveite! Cor: Cinza.

J[ GÊMEOS
No campo profissional, é preciso mais dedicação se
deseja obter autonomia. Não deixe na mão de colegas
o que é de sua responsabilidade. No setor afetivo, o
clima é de muita paixão: acredite mais no amor e nos
sentimentos do par. Cor: azul-claro.

� CÂNCER
� Aposte em sua capacidade de ousar, principalmente

no trabalho. Que tal se arriscar em novas atividades?
O importante é gostar do que faz e trabalhar com
prazer. Nos assuntos do coração, deixe a paixão falar
mais alto neste dia Cor: tons pastel.

..() LEÃo
UL No ambiente de trabalho, poderá se sentir

sobrecarregado(a). Não tente fazer tudo sozinho(a),
aprenda a delegar tarefas e responsabilidades. Na
paixão, faça uma surpresa para a pessoa amada e ela
saberá retribuir seu carinho. Cor: verde-claro.

YYk VIRGEM

II..\' Mantenha seus projetos e ideias em sigilo neste
momento. CUidado para não criar mal-entendidos

. com pessoas de seu convívio. No campo amoroso,
há sinais de muita paixão. Na intimidade, espere por
momentos quentes ao lado do seu par. Cor: creme.

Aos 81 anos, Cauby
Peixoto prepara álbum

Cauby Peixoto, aos 81 anos, continua
firme no mundo da música. Agora, o can
tor vai lançar um novo álbum só de sere

natas. O novo projeto está previsto para
ficar pronto até o fim do ano. O intérprete
de "Conceição" já gravou canções anti

gas como "Eterno Rouxinol" e "A Flor e

o Cais". Porém, enquanto o CD não fica

pronto, o cantor de 81 anos faz versões de
músicas e põe à venda na Internet.

.n UBRA
- Amigos e familiares farão parte de seus pensamentos

hoje. Procure fazer contato com as pessoas de sua
estima. Curta a companhia e o carinho daqueles que
estão ao seu redor. Na união, cuidado com as palavras
para não magoar quem ama Cor: marrom.

m ESCORPIÃO
Ii L. Se tem cargo de liderança no serviço, poderá obter

. excelentes resultados contando com a boa vontade
dos colegas. No amor, convide sua cara-metade para
um programa romântico. Mas, se estiver só, envolva
seu alvo com seu bom humor. Cor: cinza.

.. /\ SAGITÁRIO
)(.

-

Uma postura positiva pode ajudar você a resolver
conflitos. Se precisar de ajuda, não tenha receio em
pedir o apoio de pessoas do seu convívio. Passe mais
tempo com sua família. No amor, tudo azul. Momentos
de intimidade vão pegar fogo. Cor: lilás.

.V\� CAPRiCÓRNIO

'p No trabalho, o período é favorável para somar forças
com colegas que tenham objetivos em comum. Que tal
formar uma equipe mais ambiciosa? Só tenha cuidado
para não deixar os demais em segundo plano. No
campo afetivo, tudo azul. Cor: tons claros.

� AQUÁRIO
AAA Hoje, você terá força e disposição física invejáveis.

Assuma a liderança em atividades em grupo e abuse
da sua criatividade. Em casa, você será responsável
por trazer entusiasmo aos seus familiares. No amor,
compartilhe seus sentimentos. Cor: bege.

'I PEIXES .

7T No trabalho, lute pelos seus objetivos e não faça corpo
mole se quiser se destacar. Nos relacionamentos em
geral, evite criar discussões à toa Na união, bom dia
para se declarar à sua alma gêmea Está só? Poderá
iniciar um romance. Cor. cinza
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Quer publicar sua foto'1 ,,")II
É só mandar para contato@beatrizsasse.com.br. ICOII

Os avós corujas Marli e Alberto Staroscky desejam
aos netinhos Leonardo e a pequena Andressa, que
acaba de dar a gTaÇa neste mundo maravilhoso,

toda paz divina e muita saúde aos dois

Os sete rllhos, genros,
noras, netos, bisnetos,
parentes e amigos

parabenizam Marcianna
Krazewski, que

completou 90 anos no
dia 7 de setembro. A

família agradece a Deus, .

a presença do Padre
João e a todos que a

parabenizaram

I
"

('
(// )/

1
/

ti
r

Parabéns a Hildegard
Kühl, que aniversaria

no dia 15. Toda a família
e em especial a netinha
Laura, que você cuida

com muito carinho todos
os dias, desejam muitas

felicidades!

APEDIDO·

'�dar com fé é saber que cada
dia é um recomeço. É saber

que temos asas invisíveis e

fazer pedido para as estrelas,
voltando os olhos para o céu.
Andar com fé é manter a mão
estendida para dar e receber.
Andar com fé é usar a força e

a coragem que habitam dentro
de nós, quando tudo parece
acabado. Tudo f'mda, menos o
amor, pois este sempre viverá."

Os pais Rubens e Oraida Heinrich,
amigos e demais familiares

parabenizam Rubens Junior
Heinrich pela formatura em

Licenciatura em História, que se

realizou no dia 1 de setembro,
comemorado com um belo jantar
dançante no Tureck Garten Hotel

Vivian Roberta Lawin e Ir. Evilázio
Tambosi, Diretora Educacional e
Diretor Geral do Colégio Marista
São Luís, respectivamente, nas

comemorações dos 50 anos do Colégio
Marista de Brasília, que aconteceram

entre os dias 6 e 8 de setembro

Parabéns para Dalton, que comemora aniversário
no dia 14. Que este dia seja especial como você!

Com amor, Sophia e Rachel

A família do Professor
Evaristo Kiatkowaki, ainda

consternada com .seu falecimento no

d!a 8, agradece as condolências.

'�eles que amamos nunca morrem,
apenas partem antes de nós."

Parabéns para Ana Carla e Ana Paula que
completaram 15 anos no dia 10. Beijos e votos de
muita felicidade de seus pais, familiares e amigos

-:

Everaldo
e Márcia
enviam um

beijo super
especial
para a

gatinha
�taque
completou
5 meses de
vida

O gatinho Eduardo
Henrique completa

4 meses no dia 14. Seus

pais, avós e padrinhos
lhe desejam muitas

felicidades! E que Deus

abençoe este anjo

Os pais Eduardo e SoDia
Mokwa agTadecem a

Deus pelo maravilhoso
presente que receberam,

.a pequena Maria
Eduarda que completou
um aninho no dia 9 de
setembro. Filha, voeê
é nossa razão de viver,
alegria e eteftlo amor!
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Elisângela Pezzutti

D eunir os amigos para urn
ficafé já faz parte do cotidiano
demuitas pessoas que primam
pela qualidade em produtos
e serviços. Para atender a este
público exigente, em 3 de
maio deste ano, Jaraguá do Sul

passou a contar com aDoce
Pimenta Cafeteria, que trouxe
para a região um ambiente
sofisticado e aconchegante. Com
espaço amplo e climatizado e

urn serviço rápido e cortês, a
Doce PimentaCafeteria prima
pela excelência dos produtos e

serviços que oferece.
Local perfeito para conversar,
enquanto se saboreia urna das /

inúmeras delícias do cardápio, a
Doce PimentaCafeteriapossui
áreas reservadas e ummezanino

equipado com data show e

telão, ideal para a realização
de aniversários, reuniões de
negócios, encontros de amigos e
outros eventos do gênero.
Entre as opções de consumo
da Doce Pimenta Cafeteria
estão cafés elaborados, Ices,

, Soda Italiana, 30 tipos de tortas
doces, bolos secos, empadões
e salgados assados, entre
outros produtos.

Os proprietários �arli e Sidnei primam pela
qualidade no atendimento e nos produtos

O espaço foi pensado para ser,um ambiente

agradável, perfeito para encontros de amigos

QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2012 1171 INFORME PUBLICITÁRIO

A Cafeteria conta com área reservada, equipada
com telão e datashow, ideal para reuniões de

negócios ou para comemorar datas especiais

I,

_ Rua ÂngeloSchiochet, 100 - Jaraguá do Sul I (47) 3275-1403. Visite nossa página no Pacebook
.

..' .
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ista
Cristiano Mahfud Watzko,

escritor

TexWiller!
Otítulo deste artigo é em ra

zão de um acontecimento
no último feriado (dia 07 de
setembro) com a minha pes
soa. Nesse dia, fui junto com a

minha namorada, comprar um
bolo para festejarmos o ani
versário da mãe dela. Antes de

.
'

comprar o bolo, ela me disse:
"Vamos a' revistaria, comprar
um cartão para a mãe". Para

mim, é inevitável sempre quan
do entro numa banca preciso
olhar os gibis. E não podia ser

diferente dessa vez. E por causa
de um gibi (Almanaque n° 44 -

Tex) que vi nesse dia, escrevo as

palavras que seguem.
Quando tinha entre 12 a 13

anos, meu pai me apresentou
um

. personagem de um gibi,
sim, as famosas histórias em

quadrinhos: IITex Willer". Lem
bro que umas das primeiras
histórias em quadrinhos do Tex

que li foi ria que ele acaba sen

do capturado por um grupo de
índios navajos. Tex já não tinha
mais esperança, pois ele tinha
sido amarrado num tronco, e

pela tradição índigena, o índio

que retirasse a flecha com a

ponta negra de um cesto com

várias flechas, teria o direito de
matar o homem branco, ou seja,
ele. Foi quando a compaixão fa
lou mais alto. Num gesto ines

perado a filha-do cacique Flecha
Vermelha, se coloca na frente de
Tex, e diz: IIQue a mão do meu

irmão se detenha! O cara-pálida
serámeu homem!" Então, Tex se '

casa com Lilith, a filha do chefe
dos navajos. E com o passar do

tempo, o personagem foi ga
nhando espaço e novos compa
nheiros, entre eles: seu fiel com

panheiro e amigo de diversas
aventuras, 'o Ranger, Kit Carson;
seu amigo e irmão de sangue
navajo, o índio, Jack Tigre; e seu
filho, KitWiller.

Sempre que posso procuro
ler um gibi do Tex. Uma das úl
timas histórias que li foi a com o

título "O Substituto", publicada
no Almanaque Tex nv �9. Uma
bela história. A história é uma

homenagem a um superclássi
co do cinema do Velho Oeste.
Uma obra-prima do longíquo
ano de 1957, com o título 3:10 to'

Yuma, no Brasil ganhou o título
Galante e Sanguinário. Há cinco
anos atrás, foi feito uma refimal-

gem do mesmo, com o título
Os Indomáveis. Vale a pena ver
os dois filmes. Na história dos
filmes, um simples agricultor
aceita acompanhar um bandi
do até o embarque no trem que
deve levá-lo para a prisão de
Yuma. Já na história do gibi do
Tex, temos algo semelhante. Tex
é encarregado pelo Comando
dos Rangers de escoltar um jo
vem bandido a prisão de Yuma.
Porém ele não revelou os nomes

, de seus cúmplices que o ajuda
'ram no assalto ao banco e nin

guém sabe onde foi escondido o

dinheiro roubado. O Comando
dos Rangers teme que o jovem
bandido possa ser libertado du
rante esta transferência, ou que
seus cúmplices queiram matá
lo durante o caminho até a pri
são de Yuma, com o objetivo
de calar sua boca para sempre.
Porém, para surpresa. de Tex,
quando ele chega ao escritório
do xerife, o jovem bandido está
morto, foi vítima de envenena

menta, provavelmente come

tido pelos seus cúmplices. Tex
tem uma ideia e resolve convi
dar seu filho a participar de um
plano de alto risco, ou seja, Kit
deve se passar pelo bandido. O
final da história não irei contar,
mas espero que cada leitor bus

que ler esta bela história.
Tex sempre me fascinou por

causa de vários aspectos, entre
eles: Tex sempre buscou lutar

pela justiça, pelo respeito entre

os brancos e índios, e sempre
defendeu a amizade, a honra e

a coragem. E quando vi aquele
gibi na banca na semana passa
da, pensei: "Porque não escrever

algumas palavras, sobre o Tex
Willer"? Tenho certeza, que mui
tos leitores irão lembrar que já
leram alguns gibis do Tex. Faço
questão de compartilhar com os

leitores, que meu pai começou a

fazer a coleção dos gibis do Tex

quando tinha seus 14 a 15 anos,
ou seja, lá na década de 1970, e
até hoje continuamos fazendo a

coleção. Tex já completou mais
de 50 anos de história. Paramim,
uma das melhores heranças que
já ganhei domeu pai: aoportuni
dade de poder me divertir lendo
as histórias do Tex, emais do que
isso, aprender várias lições sobre
história e sobre valores humanos

'

com TexWiller. Obrigado, pai!

SERViÇO AUTÔNOMO
MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE

JARAGUÁ DO SUL - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul
comunica que se encontra
instaurada a licitação abaixo
especificada:
LICITAÇÃO N°: 142/2012
TIPO: MENOR
PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA
DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de
empresa para prestação
doe serviços de Pedreiro
em caráter continuado
RETIRADA DO EDITAL: A

partir do dia 11/9/2012, das
8h às 11h30 e das 13:00 às
16h
DATA DA ABERTURA:
27/9/201214h

O Edital encontra-se à dis

posição dos interessados no

escritório do SAMAE, na Rua
Erwino Menegotti, n° 478 -

Jaraguá do Sul - SC- Site:
www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais
poderão ser obtidos através
do telefone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
Diretor Presidente

APOIO:

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada
a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO N°: 143/2012
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E CAIXAS
PROTETORAS DE HIDRÔMETROS.
RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 13/9/2012, das 8h às 11 h30
e das 13h às 16h
DATA DA ABERTURA: 28/9/201214h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do
SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC
Site: www.samaejs.com.br
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do tele
fone 047- 2106-9100

Bonifácio Formigari
'. Diretor Presidente

O CORnEIO no I'OVO
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orrup
,

Fiscal preso vai se
defenderna fei
Procuradoria do Município notifica o

funcionário para processo admínístratívo

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

A Prefeitura de Iaraguã do
.l1.sul notificou esta sema

na o fiscal tributarista Mauro
Roberto Piccinini para que ele

apresente sua defesa no pro
cesso administrativo que inves

tiga a conduta de corrupção. O
funcionário, afastado do cargo
depois de denúncias, foi preso
pela Polícia Civil no dia 29 de

agosto e permanece no Presídio

Regional de Jaraguá do Sul.

Píccíníni tem prazo de dez
dias para apresentar a defesa
sobre a conduta nos dois casos

em que foi flagrado pedindo
propina a proprietários de imo
biliárias paranão aplicar multas
referentes a tributosmunicipais.
O processo administrativo deve
ser concluído em até 60 dias e o

fiscal poderá ser demitido se as

irregularidades forem compro-

vadas. "Por enquanto estamos

revisando os casos em que ele
trabalhou, mas até o momento

nenhuma outra denúncia foi

apresentada", confirmou o pro
curador geral domunicípio,Má
rio Sérgio Peixer Júnior.

O advogado de Piccinini, Fla
vio Alexandre Laube, informou
que ainda não recebeu a notifi

cação. Ele aguarda para o final
desta semana uma resposta, da
ProcuradoriaGeral do Estado so
bre o pedido de habeas corpus.
Em Jaraguá do Sul, o pedido de
liberdade provisória foi negado.

O inquérito policial que apu
rou as denúncias e recebeu o

vídeo onde o fiscal aparece co-
,

brando propina foi concluído no
início de setembro. "Enviamos
o caso para o Férum;' pedindo
o indiciamento por corrupção
passiva", confirmou o responsá
vel pelas investigações, delega
do Leandro Mioto Ramos.

EDUARDO MONTECINO

PROCURADOR GERAL
Peixer informou que
está revisando casos

Polícia Civil

Aumpasso
, daDIC

Foi concluída a reforma da
casa onde vai funcionar a Di
visão de Investigação Crimi
nal (DIC), da Polícia Civil em
Jaraguá do Sul. O proprietário:
entregou as chaves para o de

legado regional Uriel Ribeiro,
que prevê a inauguração para
daqui a 45 dias. "Faltam che- _

gar os móveis, computadores
e a ligação da Internet e 'de
telefone", comentou. A estru

tura vai 'funcionar com um

delegado, um escrivão e cinco

agentes, que serão realocados
de outras delegacias para a

central investigativa.

Cilada

Golpe do
bilhete

Um homem de 60 anos

foi vítima do golpe do bilhe
te premiado e perdeu R$ 20

mil, na tarde de ontem. Dois

homens, aparentando 25 e

60 anos, bem vestidos, abor
daram a vítima num merca

dinho em Balneário Piçarras,
e ofereceram o prêmio de R$
90 mil. Eles vieram até Jara
guá do Sul, onde o idoso teria
sacado R$ 20 mil no Banco
do Brasil e entregue aos dois

golpistas. A vítima percebeu
o golpe por volta das 13h na

rua Jorge Czerniewski, e acio
nou a PolíciaMilitar.

Assédio sexual

Padrasto chantageia jovem
o padrasto de uma adolescente de 16 anos foi detido na noi

te desta terça-feira, no bairro Nereu Ramos, em Iaraguá do Sul,
por assediar sexualmente a jovem. O acusado, de 41 anos, teria

exigido que ela tivesse relações sexuais com ele para não contar
àmãe que a jovem tinha um namorado. Avítima ligou chorando
para a PolíciaMilitar, que prendeu o suspeito e o encaminhou à

Delegacia de Polícia. Ele prestou depoimento e foi liberado em

seguida, se comprometendo a não se aproximar da vítima.

Curta a nossa página no Facebook e

fique informado também na sua rede social!

facebook.com/ocorreiodopovo

Moradores estão assustados com presença de abelhas em Jaraguá
FABIO MOREIRA

Esta colmeia se instalou na
traseira de um veículo e assustou
os funcionários da Latoaria do

Eugênio, no Centro, na tarde de
ontem. Eugênio Gomes de Amorim

fez wna das quatro J.igações
registradas pelo Corpo de Bombeiros
de Jaraguá do Sul informando sobre
a presença de abelhas. Mol"&dores

dos bairros Jaraguá 84, Czerniewicz,
Rau e Centro pediram orientações e

querem saber do risco dos insetos,
alarmados com o ataque a um
idoso, na tarde de terça-feira. O
aposentado, de 70 anos, sofreu
mais de cem pi�adas e permanece
internado no Hospital São José.

Violência

Mulheres
denunciam

Dois homens foram detidos com
base na lei Maria daPenha, na última
terça-feira. Uma mulher de 32 anos

denunciou o namorado, de 31, por
agressões dentro do carro e depois
na casa dela, no bairro Bracinho, em
Schroeder. A Polícia Militar infor
mou que o acusado já tinha outras

passagens por agressão doméstica.
A segunda ocorrência foi registrada
às 20h, quando um homem de 52
anos foi detido, com uma faca, no
bairro João Pessoa, por ameaçar a es
posa de 51 anos.
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Saúde
J

O peso de conviver com limitações
-

Catiane Teixeira espera pela cirurgia bariátrica para emagrecer e, com isso, melhorar a qualidade de vida

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

Carolina Veiga

Na varanda da pequena residência
verde, localizada no bairro Iara

guá 84, sentada em uma velha cadeira
de ferro enferrujado, Catiane Teixeira

espera os dias passarem. Aos 34 anos

e pesando 142 quilos, ela não conse

gue caminhar por muito tempo. Tem
a respiração rarefeita e a voz rouca. De
olhar cabisbaixo, mas esperançosa, ela

aguarda a cirurgia de redução de estô

mago que resolveria boa parte de seus

problemas e daria condições de voltar
a tomar conta das duas filhas pré-ado
lescentes de 13 e 12 anos, e do caçula
de nove, suas três inspirações de vida.
É uma espera silenciosa e que já dura

quase 10 anos. Durante este período foi
dado entrada em três encaminhamen
tos para a cirurgia, o último em 2010.

Mas, até agora, não conseguiu solucio
nar esse problema crônico.

Cuidar da família, como. toda dona
de casa, é um desafio para Catiane. Var
rer o chão dos cômodos é quase como

correr uma maratona. Após poucas
vassouradas, ela fica ofegante e é obri

gada a deixar a atividade. Lavar roupas
ou cozinhar também ficou complicado
e as tarefas domésticas, aos poucos,

,>

começaram a ser, automaticamente,
delegadas às filhas. "Quando eu acordo
boa, eu faço. Mas não é sempre que eu

consigo"; afirma. Hoje, na casa da fa

rnília, os papéis estão invertidos. "Sou

completamente dependente dos meus

filhos", afirma Catiane, Ela explica que,
por conta da obesidade, já não conse

gue mais tomar banho ou se vestir sozi
nha. "Até para realizar a higiene pessoal
eu tenho dificuldades. Minhas filhas é

que lavam meus pés", conta.
O excesso de peso trouxe também

outros problemas de saúde. Entre eles
diabetes, hemorragias e problemas
cardíacos. Uma noite bem dormida
também é raridade para Catiane. O ex

cesso de peso e a falta de ar a impossi-
. bilitam de ficar deitada. Ela consegue
apenas cochilar, sentada, na cama de
casal que divide com o marido, que so
fre de alcoolismo.

A posição, além de não permitir
um descanso adequado, faz com que

.

o -sangue não circule corretamente

pelo corpo. Pés e mãos inchados são
rotinas. Sem muitas alternativas, o que
resolveria temporariamente os proble
mas de Catiane, dando-a mais corno

didade para dormir, seria uma poltro
na reclinável com apoio para os pés. .

Conforto que ela não tem.

EDUARDO MONTECINO

RESTRIÇÕES Aos 34 anos, Catiane Teixeira pesa 142

quilos. Ela tem dificuldades de caminhar e dorme mal

Dificuldades no
sustento familiar
A obesidade também afetou o casamento de

Catiane Teixeira. Há cerca de dois anos ela não
tem vida conjugal. "Forammuitos os constran

gimentos com o meu marido", conta, afirman
do que o esposo interrompeu o tratamento em

uma clínica de reabilitação para alcoolistas
e voltou há pouco tempo para a família. "Ele
continua a beber, mas meu irmão o levou para
construir uma casa aqui perto", diz. Ela e os três
filhos, mais o esposo, sobrevivem com renda
mensal de R$ 160 do Bolsa Família, e mais uma
quantia que o marido recebe por cada emprei
tada. De acordo com Catiane, "quando ele tem

condições de trabalhar", o pedreiro "divide a

renda entre a família e o álcool".
Os problemas de saúde e o sobrepeso im

pedem que Catiane volte a sustentar a família
trabalhando como empregada doméstica ou

diarista. Atualmente, eles moram em uma casa

pequena, oriunda de um programa de mora

dias populares. A residência foi financiada e a

farriília deveria pagar parcelas de R$ 46 men

sais para quitar a dívida. Por falta de dinheiro, o
pagamento está atrasado há quase cinco anos.

Catiane é auxiliada pelo Centro de Referên
cia de Assistência Social do bairro Jaraguá 84.
Todos os meses a família recebe uma cesta bá
sica e o transporte para ir às consultas médicas.

Realidade local

Secretaria da Saúde reclama falta de vagas
Segundo levantamento da Secreta

ria de Saúde, além de Catiane Teixeira,
outros 70 pacientes de Iaraguá do Sul
sofrem do mesmo problema.

E o pior é que a. realização da ci

rurgia bariátrica só pode ser feita em

Joinville porque Jaraguá do Sul não tem
uma unidade de saúde credenciada

para fazer essa operação que ajuda na

recuperação.
A secretária da Saúde de Jaraguá do

Sul, Nancy Solange Zimmermann, dis
se que essas pessoas são atendidas pela
Policlínica municipal e realizam acom

panhamentos clínicos com nutricionis
tas, cardiologistas e endocrinologistas,
conforme a necessidade de cada um.

Os pacientes aguardam avaliação no

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt,
em Joinville, para a realização da cirur

gia bariátrica. Essa estrutura, informa
a secretária, é a única unidade de refe
rência em obesidade mórbida da região
credenciada para realizar as cirurgias
de redução de estômagos nos pacientes

dos municípios do Vale do Itapocu. "O
hospital de Joinville disponibiliza, men
salmente, apenas oito vagas para toda a

região Nordeste do Estado", afirmou.
Nancy explicou ainda que Jaraguá

do Sul não possui nenhum hospital
que atenda aos critérios exigidos pelo
Ministério da Saúde para efetuar a ci

rurgia bariátrica, o que impossibilita a

realização do procedimento no muni

cípio. "Iaraguá do Sul, assim como os

demais municípios da região do Vale do

Itapocu, está dentro da área de abran

gência de unidade de referência para o

tratamento de pessoas portadoras de
obesidademórbida grave, que no caso é

Joinville, por isso os pacientes precisam
aguardar por tanto tempo", justifica .

Segundo ela, o número de procedi
mentos mensais não atende à deman
da da região e há certa "negligência"
em relação aos pacientes do Vale do

Itapocu. "Geralmente, as vagas des
tinadas à região acabam sendo pre
enchidas por pacientes de Joinville e

a nós resta aguardar e cobrar, junto
à Secretaria de Desenvolvimento Re

gional de Joinville e ao governo do
Estado, pelo aumento no número de

vagas para a realização da cirurgia".
A secretária afirmou que está havendo
uma cobrança para que os paciente
de Iaraguá do Sul tenham uma atendi
mento priorizado e para que o Estado

apresente uma solução para o impasse.

Geralmente, as vagas.
destinadas à região

acabam sendo
.

preenchidas por
pacientes de Joinville.

Nancy Solange
Zimmmmermann, secretária
de Saúde de Jaraguá
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conquista. Após perder "uma
pessoa de peso", como brinca,
o objetivo da dona de casa é

perder mais 50 quilos para, da
qui um ano, submeter-se a uma

cirurgia plástica para retirar o

excesso de pele emagrecida.
Após a cirurgia, o tratamento

continua por toda a vida.
Ela deve seguir, rigorosa

mente, a dieta estabelecida

pelo médico e comer apenas
a quantidade exata que seu

novo estômago suporta. Caso
contrário, corre o risco de vol
tar a engordar e reverter, au
tomaticamente, a redução de

estômago.
A dieta também proibe al

guns alimentos e bebidas.
Gorduras e refrigerantes, por
exemplo, estão completamente
vetados da alimentação.

NOVA
VIDA

Na foto ao

lado, Elenir
estava com
210 quilos.
Abaixo, a
mudança
após fazer
a cirurgia
bariátrica

em Joinville

Mulher deGuaramírím, quefoi
operada, já perdeu40 quilos

Elenir Formigare Flores, de
33 anos, foi a primeira mora

dora de Guaramirim a realizar
a cirurgia bariátrica. Depois de
uma preparação de sete anos,
Elenir foi operada no dia 27 de

março deste ano e já perdeu
quase 40 quilos. Quando ini
ciou o tratamento em Floria
nópolis, há cinco anos, ela pe
sava 210 quilos e corria risco de
morte. Devido à falta de exercí
cios físicos, desenvolveu uma

embolia pulmonar severa. Para
realizar a redução de estômago,
Elenir precisou antes curar a

doença respiratória. Para isso,
em novembro de 2011, foi in
ternada no Hospital Regional,
em Joinville. Ainda no final do
tratamento, foi encaminhada

para o centro cirúrgico do mes
mo hospital, onde foi subme-

tida à cirurgia bariátrica. Após
um ano e dois meses, reduziu o

seu peso para 141 quilos.
Durante o período pré-ope

ratório, que iniciou em junho
de 2011, perdeu mais 38 quilos.
Desde então, a dona de casa,
mãe de três filhos, vê aumentar,
dia a dia, sua qualidade de vida.
Antes da cirurgia, ela passava os
dias alternando as horas entre a

cama e o sofá da sala e, o má
ximo que conseguia, era cami
nhar alguns passos. Agora, ela e

o esposo já podem viajar e visi
tar os familiares que residem na

cidade de Rio Negrinho.
Elenir conta feliz que já con

segue desempenhar tarefas an
tes, impossíveis. Ir às compras
no supermercado e realizar as

atividades domésticas, sem os

incômodos da falta de ar, é uma

Jogo de empurra

Falta definir quem
,

pagara a conta
o gerente da Saúde da Se

cretaria de Desenvolvimen
to Regional de Jaraguá do Sul
(SDR), Silvio Chaves, disse que
a falta de vagas para pacientes
da região é um problema es

trutural do Hospital Regional
Hans Dieter Schmidt, em Ioin
ville. Segundo Chaves, a SDR
de Jaraguá está de mãos atadas

porque aguarda um retorno de
Ioinville sobre quando as pes
soas daqui serão atendidas. liA

explicação que recebemos é a

de que não há estrutura médi
ca para os atendimentos pré e

pós-cirúrgicos, o que impossi
bilita o aumento no número de

operações".
O gerente de Saúde da SDR

de Ioinville, Douglas Machado,
afirmou que para solucionar o

impasse da falta de vagas para.
a região do Vale do Itapocu, fal
ta apenas uma etapa: "definir
quem pagará as despesas médi
cas do tratamento dos pacientes
que necessitam da cirurgia ba
riátrica", revela. Os vários anos

de atendimento que o paciente
recebe, antes e depois da cirur

gia, geram ao Sistema Único de
Saúde, custos adicionais e, para
definir quem arcará com eles,
é preciso a assinatura do Ter
mo de Acesso, uma pactuação
financeira firmada entre a Se-

cretaria de Saúde do Estady e os

municípios da região. Segundo
Machado, sem que essa pactua
ção seja firmada, os custos serão
arcados pelo município de Ioín
ville, mesmo que o paciente não
sejamorador da cidade. Macha
do afirma que

IIé preciso tratar'

o assunto de forma mais séria,
colocar os secretários frente a

frente em uma mesa e fazê-los
resolver a questão em prol dos
pacientes", caso contrário, "a-.
única forma de realizar a cirur

gia é através da Justiça".
A secretária da Saúde de Iara

guá do Sul, NancyZímmermann,
garante que é justamente a assi
natura do Termo deAcesso que o

município cobra do governo es

tadual. Segundo ela, este termo

irá dividir as oito vagas mensais

para cirurgias de redução de es

tômago entre os 26 municípios
das regiões Norte e Nordeste ca

tarinense, indicando ao governo
federal o teto necessário para
cobrir as despesas dos tratamen
tos desses pacientes .. Segundo
Nancy, os recursos para as ci

rurgias bariátricas são repassa
dos pelo Ministério da Saúde,
através do Serviço de Autoriza

ção de Internàção Hospitalar
(AlH), responsável pela remu

neração dos prestadores de ser

viço em saúde do Brasil.

MARCELE GOUCHE

o atendimento no Estado
Atualmente, apenas cinco hospitais de Santa Catarina estão credenciados para a realiza

ção do procedimento. Juntos, eles devem atender a demanda dos 293 municípios do Estado.
Além do Hospital Regional, em Joinville, são referências o Hospital Santo Antônio, em Blu
menau, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, o Hospital Universitário em �

Florianópolis e o Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José.

SESI'.
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• nt trio

Juventus estreia no
returno esta noite

Confiante, o tricolor desafia adversário direto
pelo acesso - o Atlético, que joga em casa

JARAGUÁ DO SUL

Henrique Porto

Passado a baque da elimina

ção no turno da Divisão Es

pecial, o Juveritus tenta a partir
de hoje sua segunda e derra
deira cartada atrás do acesso à
elite do futebol catarinense. Em
Tubarão, enfrenta o Atlético, às
20h30, no estádio Domingos
Silveira Gonzáles.

Com Kiko contundido, Ale
mão e Fábio Pará suspensos,
nos últimos dias o técnico Pin

go testou variações na escala
ção tricolor. Colocou Anderson

Pedra como zagueiro, deslocou
Márcio Goiano para volante e

posicionou Max no ataque. Po
rém, levará a equipe para cam

po sem improvisações, com

Wanderson; Paulinho, Charles,
Peixoto e Márcio Goiano; Al
meida, Serginho, Rogério Souza
e Max; Giso e Lourival.

As novidades ficam por conta
das entradas de Paulinho, Peixo
to, Giso e Serginho, este recém
contratado. Também recém

chegado ao grupo, o atacante

Fernando Sá aparece como op
ção no banco. "As mudanças
aconteceram por necessidade.

Sabemos que teremos dificulda
des' mas vamos fortes para cima
do Atlético", acredita Pingo.

"A equipe está confiante,
apesar da perda do turno. Ti
vemos tempo para realizar um
bom trabalho e esperamos fa
zer uma boa participação no

returno", acrescenta. Pingo crê

que o grupo está mais cons

ciente, além de conhecer me
lhor os adversários. "Sabemos
que aliando experiência e qua
lidade, alcançaremos os resul
tados positivos", conclui o téc
nico do tricolor.

Partida inicia às
20h30, no estádio
Domingo Gonzáles,

em Tubarão.

Basquete feminino

Em quadra para ganhar experiência
o basquete feminino de Ia

raguá do Sul inicia sua terceira

participação no Campeonato
Catarinense Adulto neste fim
de semana. Tendo o time in
fanto corno base, reforçado por
atletas remanescentes, o técni
co Júlio Patrício tem como ob

jetivo proporcionar experiência
ao jovem grupo.

"Não temos pretensão de
buscar o título. Queremos ape-

.

nas dar bagagem às atletas
mais novas, a maioria com ida
de de Joguinhos, que é 16 anos.
Temos a Loira, a lamar e a Es
ter, que são atletas mais velhas,
mas perdemos a Mayara e a

Drehmer, que precisaram ope
rar o joelho", informa Patrício.

A competição será disputa
da por apenas três clubes. As
sim, a fórmula de disputa prevê
a realização de três triangula-

res, um em cada cidade, . sendo
campeã a equipe que obtiver o
melhor índice técnico ao final
das etapas.

O primeiro triangular acon
tece em Iaraguã do Sul, com o

seguintes jogos no ginásio. da
Duas Rodas: Jaraguá x Vasto
Verde (hoje, 20h30), Vasto Ver
de x Chapecó (amanhã, 21h)
e Jaraguá x Chapecó (sábado,
18h30). A entrada é franca.

IRIANE PORTOIAVANTE!

FUTURO Competição prevê bons testes para a nova geração do basquete

RETORNO Após iniciar o campeonato como
titular, Giso-ganha mais tuna chance no ataque

. Aberto de Futsal inicia no
dia 18, com jogos naArena
A Fundação Municipal de Fechando a programação, o

Esportes divulgou a tabela atual campeão Kaiapós Futsal
de jogos da primeira fase do encara a Eletropoll/FME Co

Campeonato Aberto de Futsal.
.

rupá, às 21h.
A tradicional competição ini- Entre os homens, os times
cia na próxima terça-feira, dia foram divididos inicialmen-
18, reunindo 28 times no naipe te em sete chaves, de quatro
masculino e seis no feminino. equipes. Os dois melhores de

A rodada inaugural acon- cada grupo avançam, junto
tece na Arena Jaraguá e inicia com os doismelhores terceiros
às 19h, com a partida entre colocados. As mulheres foram
União Sport Clube e RS Insta-agrupadas em duas chaves,
lações. Na sequência, às 20h, onde se classificam para as se-

, Incorporadora KSDM/PQN e mifinais os dois primeiros co

Unidos da Barra se enfrentam. locados de cada chave.

OEs

Evangélico
é superado

JASC

Bocha ebolão
buscamVdgaS

O basquete masculino do

Colégio Evangélico Iaraguã
sofreu um revés, em sua se

gunda partida válida pelas
Olimpíadas Escolares (12 a

14· anos). Em Poços de Cal
das (MG), foi superado pelos
paulistas do Colégio Amo
rim, por 73 a 29. Hoje a equi
pe volta a quadra, para mais
um compromisso válido pela
fase de classificação.

A bocha e o bolão 23 de

Jaraguá do Sul participam,
a partir de amanhã, da fase

microrregional dos Jogos
Abertos de Santa Catarina.
O evento acontece em Porto
União até domingo. Se clas
sificadas, as equipes seguem
para o regional, que vale va

gas na fase estadual, progra
mada para Caçador, de 6 a 17
de novembro.
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Novos formatos
Com o MMA tomando proporções astronômicas em todos

os sentidos, com certeza na parte central da coisa - neste

caso os treinos - também teriam que mudar sua cara para poder
acompanhar todo o processo de evolução. Quando muitos
consideram treinar em outra equipe de "creontagem" [termo
utilizado para se referir a alguém que traiu a confiança da sua
equipe de luta, principalmente no jiu jitsu], outras equipes são
formadas exclusivamente de lutadores de vários times diferentes.
É o caso da equipe em queVitor Belfort está treinando, na Flórida.
A Blakzilians conta com nomes como Rashad Evans e Olistair

Overeen, entre outros gringos de ponta em várias especialidades
de luta, o que deixa o treino mais diversificado. Trata-se de uma
qualidade indispensável para uma boa evolução. Acredito que
a troca de informação é primordial para um lutador nos dias
de hoje e que os Mestres precisam darcondições para que seus

atletas evoluam. Que saibam reconhecer quando é hora de dividir
conhecimento para um bemmaior, estudando meios para isto
acontecer. Mesmo que precise se quebrar alguns paradigmas.

Tererê
Lembra do Fernando Tererê? Aquele seis vezes campeão mundial
de jiu jitsu, que estava dando a volta por cima do vício em crack?
Pois é, no YouTube está rolando um vídeo com a luta que deu a

ele o título em um torneio de jiu jistu na Cidade do México.
O torneio era o México Open Iíu Iitsu, onde ele venceu três lutas, que
tiveram direito aos velhos gritos "Uh tererê! Uh tererêl" Digite "México
Open 2012 Fernando Augusto Tererê" e confira a volta triunfante deste
verdadeiro guerreiro dos tatames.

José do Hi&C ue o
O casca grossa José Aldo sofreu um pequeno
acidente de motocicleta, pouco mais de uma
semana atrás, e acabou machucando o pé direito.
Na tarde de terça - o atleta ao realizar o treino de

sparring - não conseguia apoiar o pé lesionado
no chão com firmeza, o que obrigou a comissão
técnica do lutador a dar por cancelada a luta
contra Frankie Edgar, que desceu de categoria para
enfrentar o campeão. O técnico André Pederneiras,
da Nova União, explicou por que o lutador não
havia sido vetado imediatamente após o ocorrido,
até para a própria segurança do atleta. "Por causa
da vontade dele de lutar no Brasil, tentamos forçar
um pouco a barra para ele continuar treinando",
disse. Infelizmente nesta edição
do UFC não vai ocorrer
esta luta, mas acredito
que é quase impossível
esses dois guerreiros
não se encontrarem

num futuro bem .

próximo, já que
são lutadores
realmente

excepcionais.

Vitor Belfort
O brasileiro mais empolgado
no Mundo do MMA no

momento é com certeza

Vitor Belfort. Escalado para
enfrentar nadamenos que o

campeão da categoriameio
pesados, Ion Ionnes, Belfort
elogia o adversário, a quem
chama de "novo fenômeno
do MMA", fazendo uma
comparação com ele próprio.
Aos dezenove anos de idade,
Belfort conquistava o seu

primeiro título na organização.
Fazendo as contas, são mais
de quinze anos de UFC. Se
manter no topo todo esse

tempo, realmente não é para
qualquer um.Vitor coloca todo
o crédito por isso em Deus.
Mas também pode acrescentar
aímuitas doses de esforço
extremo, em treinos diários,
levando o atleta sempre ao

seu limite. Tirando por base
suas entrevistas totalmente
otimistas em relação a próxima
luta, dá para se ter uma leitura .

do total aproveitamento da

oportunidade pelo lutador.
"A hora da aposentadoria
está chegando, mas quero
encerrar minha carreira com

grandes desafios. Lutar pelo
título não tem preço". Agora
basta esperar o confronto, que
ocorre no dia 22 de setembro.

* Xitão é lutador, professor e sócio·proprietário do CT K-Team. Especialista em Karatê, JiuJitsu, Submission, Mua;yThai, Boxe e Mestre Internacional de Kickboxing.

. Ca,mpeonato Brasileil'o

Briga vai ficando entre Flu eGalo
o Fluminense segurou a pon

ta no Campeonato Brasileiro. Na
noite de ontem, o tricolor carioca
bateu a Portuguesa no Caníndé,
por 2 a O.Wellington Nem e Jean
marcaram, numa partida onde
a equipe foi mal e viu a Lusa do

minar. "O resultado foi injusto",
confessouAbel Braga.

Na sua cola está o Atlético
. MG, que venceu o São Paulo por

1 a O. Apartida teve uma decisiva
participação do árbitro Sandro
Meira Ricci, que expulsou Dou
glas, aos 25' do lo tempo. Lean
dro marcou o gol do Galo.

O Cruzeiro, outro represen
tante de Minas Gerais, foi derro

tado pelo Figueirense, por 2 a O,
em Floríanôpolís, Os gols de João
Paulo e Aloísio mantém o Fura
cão vivo na luta contra a degola.

Em casa, o Corinthians não

passou de um empate com a

Ponte Preta. Tiago Alves abriu o

placar para a Macaca no Paca
embu. Emerson Sheik empatou
apenas nos acréscimos.

Os demais jogos da noite

apresentaram os seguintes resul
tados: Atlético-GO Ix2 Coritiba,
Sport IxI Bahia, Santos 2xO Fla

mengo eVasco 3xI Palmeiras.

LUIZ HENRIQUE/FIGUEIRENSE FC

2aO

Sob o
comando
deMárcio
-Goiano,
Figueirense
vai se

reerguendo no
Campeonato
Brasileiro

PII anso

Santos aceita R$ 23,8mi
Enfim o Santos bateu o martelo. Por R$ 23,8 milhões, abre

mão do meia Paulo Henrique Ganso. Agora, o alvinegro praiano
espera um posicionamento do São Paulo, para concretizar a ne
gociação. O Grêmio já adiantou que está disposto a bancar este
valor, mas a prioridade é do tricolor paulista, que negocia há

algum tempo com a empresa DIS, proprietária de 55% do passe
do atleta, "Nem adianta o São Paulo apresentar uma proposta
se for inferior aos R$ 23,8 milhões. Vão gastar tinta e papel. Esse
é o número para o Ganso sair do Santos", cutucou o presidente
santista, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

.

CLASSIFICAÇÃO 24aRODADA
12/09
Figueirense 2 x O Cruzeiro
Portuguesa O x 2 Fluminense
Atlético-GO 1 x 2 Coritiba
Sport 1 x 1 Bahia
Corinthians 1 x 1 Ponte Preta
AtléticcrMG 1 x O São Paulo
santos 2 x O Flamengo
Vasco 3 x 1 Palmeiras

13/09
21:00 Grêmio x Náutico
21:00 Botafogo x Internacional

,

li iii ."

Náutico
15 Bahia 28 24' 6 i 10' 8 j 24' 26
16 Flamengo 27 i 23 7 6 10 23' 33 -1039,1%
17 Sport 23 24 5 8 11 20 33 -1331,9%
18 Figueirense 22 24 5 7 12 27 40 -1330,6%
19 Palmeiras 20 24 5 5 14 22 33 -1127,8%
20 Atlétíco-Go 17 24 3 8 13 24 43 -19 23,6% Rebaixados para Série B
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