
Bebê se afoga com leite materno
Menino de três meses morreu após ser amamentado pela mãe,
em Massaranduba, na manhã de ontem. Bombeiros tentaram

reanimara criança, mas elajá estava sem os sinais vitais. Página 23

liminàr de' Konell é derrubada
Por dois votos a um, Tribunal de Justiça anulou decisão que
devolveu ao ex-prefeito os direitos políticos. Ivo Konell ainda pode
recórrer e continua em campanha para deputado federal. Página 4

PIERO RAGAZZI

..... �

. .Arquívo Histórico volta a atender o público, agora em novo endereço, na rua 'Walter Marquardt. Com a mudança,
milhares de documentos, fotografias, jornais e Jivros, que revelam a história do munidplo.estão bem guardados.

,
.

,
..\ ,,'

-

IMl continua
sem servidores
Órgão não tem funcionários
para as funções de serviços
gerais, atendimento ao público
e nem sequer um técnico de
necrópsia. Página 7

Malwee busca '

a reabilitacão
.:t

Depois de perder duas
partidas seguidas na Liga, """'"

jaraguaenses pegam o Joinville
pelo estadual, Página 20

FAMEG

(47) 3373-9800 -

www.fameg.edu.br
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2 História

1929
. Atentado ao

,

Reichstag
No dia IOde setembro de 1929, o Reichstag

(sede do parlamento federal da Alemanha),
em Berlim, sofre um atentado a bombas
na época, o prédio 'recebia os parlamentares
da República deWeimar, governo democráti
co que havia sido instituído no país depois da
Primeira Guerra Mundial. O acontecimento
mais significativo, no entanto, aconteceria em

fevereiro de 1933: o "incêndio do Reichstag".
Um mês após a nomeação de Adolf Hi

tlerpara o cargo de Chanceler daAlemanha,
o prédio foi incendiado. Segundo os relatos
da época, acredita-se que os focos do in
cêndio tenham sido espalhados por todo o

prédio, e quando a polícia e os bombeiros

chegaram ao local, ocorreu outra grande
explosão na Câmara dos Deputados.

Logo em seguida, Hitler e Hermann

Gõring chegam ao local e encontram Van
der Lubbe, urn conhecido agitador comu
nista. Imediatamente, Gõring declara que o

incêndio foi causado pelo grupo de oposi
ção, e 'os dirigentes do partido acabam pre
sos. Aproveitando a situação, Hitler declara
estado de emergência e encoraja o então

presidente, Paul Von Hindenburg, a assinar
o Decreto do Incêndio do Reichstag, que
suspendia arnaior parte dos direitos huma
nos garantidos pela constituição de 1919.

Mais tarde, de acordo com a polícia, Lub
be teria confessado que ateou fogo em pro
testo contra o crescente poder nazista Um
mês depois, os nazistas obtiveram 44% dos
votos nas eleições do dia 5 de março e passa!'
ram a contarcom urna maioria que chegava a

52% no Reichstag, incluídoo apoio do Partido

Popular Nacional Alemão. Van der Lubbe foi
,

condenado à morte e decapitado em 1934.

RECLAMACÃO
;>

T�áfego sem controle
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1939

Segunda Guerra,
IOde setembro de 1939. AAlemanha

invade a Polônia, dando início assim à

Segunda' Guerra Mundial. No mesmo

período, a Inglaterra e a França come

çariam a preparar suas declarações de

guerra. Até 1945, mais de 100 milhões de
militares seriam mobilizados para parti
cipar da batalha, que se tomou a guerra
mais abrangente da história.

ESTÓRIAS & LENDAS

Sessões da Câmara
transmitidas pelo rádio

Em um de seus muitos relatos sobre a história
de Jaraguá do Sul, Eugênio Victor Schmõckel con

ta porque as sessões da Câmara Municipal foram
transmitidas pelo rádio durante urn curto período
de tempo. Por volta de 1965, o PSD e a UDN eram

fortes rivais na disputa pelo governo municipal,
alternando-se frequentemente na liderança política
da cidade. Quando a UDN estava na Prefeitura, as

sessões da Câmara começavam às 6h e terminavam

por volta das 7h30 - o motivo era atender os verea

dores de Corupá, que vinham cedo de trem, parti
cipavam da reunião, 'tornavam café no "Bar Catari
nense" para saber das últimas notícias e logo depois
voltavam à antiga Hansa.

_

Na época, O PSD apresentou uma proposta para
as sessões acontecerem às 20h, já que o partido acu

sava a UDN de tentar fugir da crítica popular. Além
disso, requeriam também a transmissão das reuni
ões pelo rádio, como uma "Voz do Brasil" municipal.

Certa noite, quando o secretário do partido come

ça a ler o expediente, fica nervoso por estar em uma

transmissão e lê algumas palavras com a pronúncia er

rada. Agozação dos colegas o deixa ainda mais trêmu

lo, e ele acaba lendo "assassinado" ao invés de "assina
do". Depois daquela noite, a transmissão foi suspensa.

1513

MarooSU
No primeiro dia de setembro de

1513, Vasco Núfiez de Balboa sai à frente
da expedição de Santa Maria. Na mes

ma viagem, seria descoberto o Mar do
Sul - posteriormente denominado de
Oceano Pacífico. Com 180 milhões de

km-, ele cobre um terço da superfície do

planeta e corresponde a quase metade
da superfície e volume dos oceanos.

ARQUIVO HISTÓRICO

�

A fotografia, da década de 1930, registra a usina hidrelétrica que
iniciou o fornecimento de energia para Hansa Humboldt (Corupá)

PELO MUNDO

1985

Os restos do Trtanic
Em 1985, no dia IOde setembro -

mais de 70 anos depois da tragédia do
Titanic - foram encontrados os restos

do barco mais luxuoso da época. Seus

construtores teriam dito que "nem
Deus seria capaz de submergi-lo". O
Titanic afundou em sua primeira via

gem, depois de deixar o sul da Ingla
terra, em abril de 1912.

No dia 21 de maio de 1966, "O Correio do Povo"

registrava as reclamações de grande parte dos
moradores de Jaraguá do Sul. Eles queriam a

"recolocação da sinaleira" entre as ruas Marechal
Deodoro da Fonseca, Av. Getulio Vargas, Coronel

, Procópio Gomes de Oliveira e a Marechal
Floriano Peixoto. Sem o controlador de tráfego,
os moradores das redondezas acordavam

frequentemente durante
a noite por causa da buzina dos motoristas.

MEMÓRIA JARAGUAENSE

O ventilador
Sentir menos calor. Esse desejo simples foi a

motivação do americano Schuyler s. Wheeler

para que ele criasse o ventilador, em 1882. O

dispositivo é utilizado para converter a energia
mecânica de rotação em um aumento da pressão
do ar, "produzindo" assim o vento.

,
Ao contrário dos patrimônios, os marcos históricos de uma ddade'não estão classificados como tal

:,: '",' em laraguá do Sul, por e�emplo,,o l;ÍIlÍ09 qu� leva o .título é o '�Marco Ze(b",loca1.izãdo na PraçaÂngelo
.

Píâzera. Segundo a historiadora SilVia Kita, Os marcos são' pontos que foram'muito importantes
.

para a história de um munícípío, e servem como referências para quem quer reconstruir essa

trajetória. Em cidades como Iaraguá, por exemplo, locais antigos como sedes administrativas
e pontos de encontro da comunidade são os principais marcos históricos. Isso inclui a estação
ferroviária de Nereu Ramos, a antiga Prefeitura, as igrejas matrizes evangélica e católica e o

edifíci? Jaraguá, que foi o primeiro da cidade a ter mais de quatro pavimentos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 Opinião 3

PONTO DE VISTA
, QlJAFITA-FEIBA
-------

OAB de laraguá
,

do Sul

QUINTA-FEIRA
Jorge Brognoli,

economista
-

SEXTA-FEIRA SÁBAOO'
WI

'TERÇA-FEIRA
DurvalMarcatto,

presidenteda Adjs
,..

Fernando Rizzõlo,
, Advogado

Victor Danich,
sociólogo

Defesa do Consumidor

A Constituição
brasileira de 1988
criou a estrutura

que permitiu ae
Estado intervir
na relação �e

consumo.

Ahistoria
dos movimentos de defesa dos

direitos do consumidor é recente e tem

seus primeiros passos dados no início
do século 20. No entanto, foi somente

após a Segunda Guerra' mundial que iniciativas
mais concretas começaram a ser tomadas, im

pulsionadas pela compreensão que a liberdade,
em um ambiente em que há claramente um lado
mais forte (fornecedor face ao consumidor), apri
siona, escraviza e não liberta.

Essa compreensão, assistida pelo Estado de Bem

estar Social, permitiu que o Estado passasse a legislar
sobre relações 'de consumo, possibili
tando ao consumidor estar em igual
dade de condições com o fornecedor

e, nessa condição, fazer da relação de
consumo uma mola propulsora de
toda a economia.

Importante frisar que a segurança
que a norma protecionista traz permi
te ao consumidor comprar sem se pre
ocupar tanto com as características do

produto, pois sabe que há uma míni
ma garantia legal e órgãos de proteção
que lhe garantirão a possibilidade de

exigir a qualidade legitimamente esperada.
Nesse sentido, a Constituição brasileira de 1988

criou a estrutura que permitiu ao Estado intervir na re

lação de consumo, possibilitando a entrada em vigor
do Código de Defesa do Consumidor e criando o Siste
ma Nacional de Defesa do Consumidor, materializado
através da especialização de órgãos públicos para aten

dimento do cidadão que tenha se sentido lesado, e de
estrutura de fiscalização..

Grande destaque deve ser dado à criação dos Pro

cons no âmbito dos municípios, por duas razões prin
cipais. Primeiramente, porque o município é o membro
da Federação que tem sua administração mais próxima
do cidadão, podendo compreender e agir de modo rá

pido para atendimento das necessidades da população.
Nesta linha de raciocínio, a estrutura prevê a cria

ção de um conselho, batizado de Comdecon, com

posto por membros da comunidade, cuja atribuição
é a discussão da regulamentação das relações de con

sumo (restrita à atividade de fiscalização, por força do

- .

art. 55 da Lei 8078/90) e discutir/autorizar o emprego
dos valores arrecadados pelo Fundo Municipal de
Direitos Difusos. Segundo, porque o Procon tem por
finalidade harmonizar as relações de consumo, o que
significa que suas ações visam evitar o conflito entre

consumidor e fornecedor, e não criá-lo.

Assim, é tarefa do Procon, por exemplo, ações de

educação para o consumo, ações essas que devem
ser voltadas tanto aos fornecedores como a consu

midores. Exemplo da primeira foi a atuação do Pro
con de Iaraguá do Sul por ocasião da promulgação
da lei que alterava regras de exposição de produtos

nas vitrines das lojas. Naquela opor
tunidade, houve ações de informação
e conscientização antes que os fiscais

passassem com "bloco na mão" para
punir os infratores.

Também no plano da educação para
o consumo, há iniciativas de palestras
em escolas e bairros, além da própria
orientação que os atendentes do Procon
dão para qualquer cidadão que apareça

. buscando informações.
Uma outra face que mostra a predi

leção" pela harmonia ao invés do con

fronto é que todo processo administrativo que tramita

pelo Procon tem a possibilidade de um acordo antes de.
se tomar efetivamente um litígio.

A compreensão de que a existência de um Procon
mais próximo é benéfico para todos motivou vários

municípios da região a criar suas estruturas. Nesta

ordem, Jaraguá do Sul (há vários anos), Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder (mais recentemente, es

timulados pelo Ministério Público da Comarca de

Guaramirim) criaram o seu próprio Programa de Pro

teção ao Consumidor, ou Procon, iniciativa que con-
,

ta com o apoio da OAB local, inclusive com algumas·
ações tomadas em conjunto.

Com a criação dessas novas estruturas, pratica
mente toda a região está coberta por órgãos de pro
teção municipais (exceto a cidade de Corupá), o que
permitirá, a médio-longo prazo, um efetivo ganho
na economia local, com o aumento gradativo nas

compras realizadas no comércio da própria cidade e

maior equilíbrio na concorrência.
.

"

"

SERViÇO
s Er�ABHO

Semana'da Pátria
até terça-feira

A Semana da Pátria em Iaraguá
do Sul acontece até 7 de setembro,
Dia da Independência. Hoje, as

comemorações são no Senai com

hasteamento da bandeira, e ama
nhã em frente à Prefeitura. No dia

3, o hasteamento será no Colégio
Bom Jesus, e nos dias 4, 5 e 6 na Po

lícia Militar, sempre às 9h. O desfi
le cívico acontece dia 7, às 9h, na

rua Reinoldo Rau.

MOStG'�
Ensaio do Coral

Femusc 2011
O grande coral do Femusc,

formado por músicos e pessoas
da comunidade, se reúne dia 12

de setembro. Os ensaios para
2011 acontecerão mensalmen
te: 17/10,7/11 e 5/12, sempre
das 18h às 21h, -no Salão' da

Paróquia São Sebastião. Inseri
ções no valor de R$ 30, pelo e

mail liararoseli@uol.com.br ou

no local dos ensaios.

PHO�J O

Escola de corupá
tem 68 Mostra

A Escola 'Municipal Frederico
Viebrantz de Corupá realiza dias
2 e 3 de setembro a 6a Mostra de
Trabalhos Pedagógicos, das 8h às
11h30 e das 13h às 17h. O tema

da mostra é o projeto "Papel do

governo e do cidadão", que co

meçou nesse ano letivo e tem o

objetivo de mostrar qual é o pa
pel do governo e também qual é
o papel dos cidadãos.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
. REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANfACATARINA

Tabelionato do Município e Comarca deJaraguá do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Thbelião

Tabelionato Griesbach Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589 • Thlefone:

Notas e Protesto (47)3273-2390 ·HoráriodeFuncionamento:09:OOhàsI8:OOh

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PRarESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus

tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 155600/2010 Sacado: ADRIANA ESSER Endereço: AWAlDEMAR GARCIA 527 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89259-695 Credor: GRAFICA E EDrrDRA CORREIO DO POVO lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 6959-1-1-5 -

Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 186,96 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 155901/2010 Sacado: CRISTINAAPARECIDA LEMOS Endereço: GABRIEL OESCHLER CASA - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 25595 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 183,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 155401/2010 Sacado: EUZ REGINA ROCHA MORAES Endereço: RVENANCIO DA SILVA PORTO 241 AP
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor:VANIO E GUIOMAR CORTINAS PERSIANAS E MOVEIS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N° Titulo: 000063/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 88,00 - Vencimento: 10/08/2010
---------------------------------------------------------------------------------_--------------------------------------------------------

Apontamento: 155709/2010 Sacado: ELTON JONAlHAN KRETSCHMAR Endereço: SERVIDAO 96148 - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN LTD Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 26807 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 235,00 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 155656/2010 Sacado: GILBERTO VOGEL IR Endereço: R PEDRO GONZAGA200 - AP 104 - VILA NOVA
Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: PARIWITO COM MAT CONSTRUCAO lIDA ME Portador: - Espécie: DMI
- N° TituJo: 984005 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 210,00 - Vencimento: 11 /08/2010

Apontamento: 155876/2010 Sacado: GIOVANI BLODORN BUSSARELLO Endereço: RUAANGELO RUBINI 923 - Iaraguá
do Sul-SC - CEP: 89260-000 Credor: UITRAPISO IND. COM. !MP. EXP. DE PISOS E REVESTI Portador: - Espécie: DMI -

N° Titulo: CHQ 0008'- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 410,00 - Vencimento: 23/08/2010

Apontamento: 155659/2010 Sacado: IVAIR RECH Endereço: RUAALWIN BUTIENDORF 101- JARAGUA 99 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: 89260-675 Credor: T E S COM E REPRESENTACOES LTDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
0612001 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.600,00 - Vencimento: 15/0B/2010

Apontamento: 155855/2010 Sacado: JONAS CASTRO RIBEIRO Endereço: RUAAGUAS CLARAS 100 -IUIADAFIGUEI
RA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: PANAMERICANO ARRENDAMENTOMERCANTILS/A Portador: -

ESpécie: cr - N° Titulo: 000031655900 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 5.828,98 - Vencimento: 18/07/2008

Apontamento: 155703/2010 Sacado: KATIA VOLPI Endereço: ARQUIMEDES DANTAS 141 - Iaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-390 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N" Titulo:
25835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,00 - Vencimento: 15/08/2010

Apontamento: 155897/2010 Sacado: lAYOUT ARQUITEfURA E DESING lIDA Endereço: CLEMENTE SCHIOCHET
122 - JARAGUADO SUL - CEP: 89253-425 Credor: TRANSPEZlAlIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 13674-1-
Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 99,75 - Vencimento: 19/08/2010

Apontamento: 155503/2010 Sacado: MARIA FERNANDA PACHER Endereço: RANGELOTORINEW 78AP 302A - VILA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENClALAMARYWS Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 9200038141 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 143,53 - Vencimento: 12/08/2010 .

Apontamento: 155236/2010 Sacado: MARIZETEAPARECIDA DOS SANTOS Endereço: RUA CONRADO EDERMAN 65-
IRES RIOS DO SUL - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89254-105 Credor: JAMATEX COM EQUIP TEXfEIS lIDA Portador: -

Espécie: DMI - N° Titulo: 8233.1 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,00 - Vencimento: 10/08/2010

Apontamento:)55964/2010 Sacado: MIRCFA MIRANi:>A ROCHA ME Endereço: RUA PASTORALBERfO SCHNEIDER
871 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-300 Credor: REVALATACADO DE PAPElARIA lIDA Portador: - Espécíe: DMI
- N'Título: 3 668345C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 174,15 - Vencimento: 16/08/2010

Apontamento: 155235/2010 Sacado: NATALIA GIACOMIN Endereço: RUA RI 06, N 119 - IRES RIOS DO NaRrE - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89266-455 Credor: BANCO PANAMERICANO SA Portador: - Espécie: NP - N'Titulo: 0000.33949570
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$11.227,00 - Vencimento: 31/10/2008

Apontamento: 155257/2010 Sacado: VERlDIANA APARECIDA SIMOES Endereço: RUA PAPA PIO XII 99 - JARAGUA 99
- JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89260-775 Credor: BERTA IMOVEIS Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 40/RFAJUSTE
- Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 487,50 - Vencimento: 10/08/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 01/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 01 de setembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 15
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TJ derruba liminar de Konell
PIERO RAGAZZI

Por dois votos a um, desembargadores negaram recurso interposto pelo ex-prefeito

llllerl!l!lll
Quer aprender

r bateria grátis?

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

JARAGUÁ DO SUL

Em meio à campanha para
deputado federal, o ex

prefeito Ivo Konell (DEM)
teve derrubada a liminar
pela qual havia recuperado
os direitos políticos.

A'
decisão foi confirmada
ontem pelo Tribunal de

Justiça, por dois votos a

um. O relator do proces-
, so, Cid Goulart, considerou proce

dente o pedido feito pelo ex-pre
feito, mas foi voto vencido. Os dois

desembargadores, Newton Anke e

Rodrigo Collaço, que já presidiu a'

AMB (Associação dos Magistrados
Brasileiros), votaram pela extinção
'da medida cautelar.

Com isso, fica mantida a sen

tença da primeira instância, que
condenou o ex-prefeito a sus

pensão dos direitos políticos pelo
prazo de oito anos, não podendo

votar e ser votado, na teoria. Ele
também foi impedido de ser con

tratado pelo poder público pelo
prazo de dez anos e de receber be
nefício de incentivo fiscal.

Konell pode recorrer da de
cisão ao Tribunal Pleno do TJ,
composto por um maior número
de desembargadores. A ação ci
vil pública foi iniciada em 1993,
a pedido do Ministério Público,
que acusava o então prefeito de
ter pagado fiança com dinhei
ro do município. A Justiça havia
determinado a prisão de Konell

depois de ele ter descumprido a

determinação de efetuar o repas
se do duodécimo para a Câmara
de Vereadores.

O ex-prefeito chegou a cum

prir pelo menos cinco anos da

sentença, confirmada pelo Tri

bunal de, Justiça em 2002. Na

época, a defesa de Konell perdeu
o prazo para recurso. Em 2007,
ele deixou o PMDB e se filiou ao

DEM, com a intenção de ser can

didato a prefeito, mas teve o re

gistro negado. No ano seguinte,
através dos advogados doparti
do, ele ingressou com a medida
cautelar inominada, negada na

primeira instância. Levado ao

TJ, o desembargador Cid Goulart
concedeu uma liminar, restabe
lecendo os direitos políticos de

Konell, que em junho de 2009 as

sumiu as secretarias tíe 1.\çlnlin\s-� -,
, ..;, ",.- t· ..

tração e Finanças, das quais se'

afastou por conta da campanha. Konell foi condenado a suspensão dos direitos políticos por ter pagado fiança com dinheiro público

, Democrata continua
em campanha

Enquanto a decisão não transitar em julgado,
Ivo Konell pode se manter na disputa eleitoral,
para a qual teve o registro de candidatura apro
vado pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

De acordo com o cartório eleitoral de Iaraguá
do Sul, um outro candidato pode denunciar na

Justiça Eleitoral o concorrente que teve os direi
tos políticos cassados em um julgamento após o

deferimento do registro. Mesmo que o juiz elei
toral da primeira instância decida pela impugna
ção' o concorrente poderá recorrer e ter o nome

na urna no dia 3 de outubro.
Se for eleito, o candidato ainda poderá ser di

plomado e assumir o cargo, se o julgamento do
recurso ocorrer só depois da posse. Se tiver o di

plomado cassado antes, não chega a assumir.
Os juízes eleitorais de Jaraguá do Sul, Marcos

Renê Rocha e Juliano Rafael Bogo, foram procu
rados pela reportagem, mas não foram encon

trados. Bogo não retornou as ligações e Rocha se

encontrava em audiência.

Os advogados de. defesa na

ação, Nelson Antônio Serpa e Ed
,

,son Ribeiro ,:Colombo, foram ,pro-,' i
'

, curaâqs E: ,
emaç'ão para cornen'- �f

tar o assun o, Colombo afirmou
que estava em Porto Alegre e que
por isso não acompanhou o julga
mento do Tribunal de Justiça. Ele
deve analisar o caso nessa semana

para saber quais procedimentos ,

serão tomados para .recorrer, .Nel-
son Serpa não .foi encontrado.

,

Já o ex-prefeito Ivo Konell

(DEM) negou que tenha perdido
os direitos políticos, no Tribunal
de Justiça. Segundo ele, "a questão
.

á foi reso]
". "

.

Incluído no Cadastro Nacional
de Condenados por Improbidade

Na semana passada, o ex

prefeito também teve o nome in
cluído no Cadastro Nacional de
Condenados porAto de Improbi
dade Administrativa. A inclusão
é resultado de uma decisão da

segunda instância em ação .cívíl

pública, originada no Ministério

Público, pela contratação de 92
funcionários para a Prefeitura,
nos últimos seis meses de gover
no, incluindo o período eleitoral.
Condenado na primeira instân-

'

cia, em 2007, a perda dos direitos

políticos por cinco anos, o ex

prefeito recorreu ao Tribunal de

Justiça. Em decisão de abril deste
ano, os desembargadores deram

provimento parcial ao recurso,

afastando a condenação de sus

pensão dos direitos políticos e

reduzindo o valor da multa civil
a ser paga, para o equivalente a

uma remuneração mensal per
cebida por Konell quando prefei
to, devidamente corrigida.

Tunna1: 13 a 15 de Setembro 119h às 22h30

Tunna2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor. 10x de R$25,OO

� educação Inscrições: 3055-7104
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os
recursos públicos para a 22a Schützen

fest estão garantidos. Por sete votos a três,
a Câmara de Vereadores aprovou ontem o.

projeto de lei que repassa R$ 375 mil do

orçamento da Fundação Cultural para a festa.
Foram contrários à proposta a bancada do PT e

o vereador Jean Leutprecht [pC do B), o único a
trazer luz à discussão.

Lembrou que as sociedades estão impedidas de
receber· recursos públicos porque a Controladoria
da Prefeitura abriu uma tomada de contas especial
para rever os R$ 25 mil repassados às sociedades
em 2009. "Eu peço ao líder do governo que con-

Contempladas
As sociedades de tiro que participarem da festa

receberão R$ 7 mil, valor que cobre despesas anuais
com outros eventos do gênero. A informação é do

presidente da Acstvi, Celso Hille. Ele explica que as

entidades se recusaram a participar na organização
do evento no começo 'do ano porque achavam que
não havia tempo para trabalhar. Porém, ficou acer

tado que a participação das sociedades este ano será

apenas com as atividades e tiro e desfiles. "Nestas
áreas nós temos condições e vamos partícipar".
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Carolina Tomaselli

verse com o Executivo para rever essa tomada de
contas: E também acho que essa verba deveria ser

repassada anualmente para as entidades, que pre
servam a cultura da cidade", declarou, ressaltando
ser totalmente a favor dos repasses para as socieda

des, independente da festa, pela importância cul
tural na manutenção e resgate das tradições.

Como líder de governo, Adernar Possamai

(DEM) pediu aos colegas que deixem os problemas
com a edição passada apenas no âmbito da Comis
são Processante. "Se não fizermos a festa este ano,

.

corremos o risco de não conseguimos realizá-la em
2011 ", argumentou.

, Comemora
A aprovação dos recursos foi comemorada

pelo presidente da CCO (Comissão Central Or

ganizadora) Alcides Pavanello. Segundo ele, os

R$ 375 mil serão fundamentais na organização
do evento, mas não cobrirão todos as despesas.
"Temos outras receitas, licitações em andamen
to. Mas a presença do público é fundamental para
que tudo dê certo", comenta. O dinheiro vai ser

usado, entre outros, na compra de materiais de
consumo e contratação de serviços.

ideia
Antes mesmo do início da' 22a Schützenfest, ,l\Iddes: Pava

nello já pensa na organização da festa para 2011. Ele pretende
ser chamado novamente para presidência da Cco. "Se for um

desejo da prefeita, eu quero começar a organizar já em novem

bro desse ano. Mas a Schützenfest não pode ficar somente na

mão do Executivo. Defendo que seja criado um instituto, em

parceria com o poder público, para cuidar do evento. Ou como .

.a Oktoberfest de Blumenau, gerido por uma autarquia,

fór
Quando os partidos começam a se manifestar,

é porque realmente a coisa deve estar pior do que se

imagina. Acontece com o PMDB estadual, que vez ou

outra "reafirma o compromisso" com a candidatura de
.

Raimundo Colombo (DEM). Ora, não está na coliga
ção? Ontem foi avez do PT de Iaraguá do Sul, que man

dou uma nota para a imprensa "deixando claro" que os

candidatos da sigla sãoAirton Sudbrackpara deputado
federal e Leone.Silva para estadual. Quem não sabe?

FALA Aí!·
,

Nosso partido pode contribuir
com o desenvolvimento de

Jaraguá do Sul.
COOíJilJJE,'HAJ)r!JiR RfGJ{Jl\i,U 00 P'll�

. lJUJs :5iE�SO til ASSIS f'E:1!'fIF!.J.,
mSRE mD](AçDES DA SIGLA fEUA

(ARGOS MI 'ADJ�lNJ5'fR'AÇAO

p OU
Vereador Mauro Bramorski (DEM) teve apoio in

tegral � proposta dele que proíbe o fumo em lugares
públicos e privados de uso coletivo. O projeto de lei
foi aprovado anteontem pelo plenário da Câmara,
em sessão prestigiada por alunos de ensino médio
da Escola Estadual General Rondon. Mas, para virar

lei, o texto precisa ser sancionado pelo prefeito Má
rio Fernando Reinke (PSDB). Em caso de veto, volta

para a Câmara e o presidente promulga.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Gás
Prefeito de Corupá, Luiz Carlos Tamanini (PMDB), entrega hoje o

cargo ao vice Carlos DieterWerner (PSDB). Não por coincidência, de
cidiu tirar férias no mês que antecede o pleito de 3 de outubro. Pelos

próximos 30 dias, o peemedebista vai se dedicar à campanha dos cor-
. religionários, Carlos Chiodini a deputado estadual, e Mauro Maria

ni, que concorre à Câmara Federal e com quem Tamanini trabalhou,
como então diretor de Transportes do Deter, ligado à pasta de Infra
estrutura. A transmissão do cargo acontece no gabinete, às 10 horas.

O governador Leonel Pavan
recebe hoje, em Brasília, o Prê
mio Gestor Estadual, concedido
uma vez por ano pelo Conselho
Federal de Economia, que ava

lia o comprometimento do Es
tado nas áreas fiscal, social e de

gestão. O ganhador é definido
através de uma avaliação feita

pela Confederação Nacional de

Municípios. Na última avaliação,
referente a 2008, o governo cata

rinense registrou o melhor índice
dentre todos do país.

A despesa da Câmara de Ve
readores de Iaraguá do Sul com

diárias totalizou R$ 35.025,00 no

ano de 2009, o que representa
R$ 0,26 por habitante. E não R$
1,67, como divulgado ontem na

coluna, este o valor por morador
no município vizinho de Mas

saranduba, onde o Legislativo
desembolsou R$ 23.040,00. Mas
se for contabilizar os gastos com

telefone, material de expediente,
xerox, correspondências, a conta

é bem maior. Em todas.

Na reunião mensal do Clic (Conselho de Líderes Comunitários),
nesta quarta-feira, o governo municipal presta contas, pela segunda
vez, dos pedidos encaminhados pelas associações de moradores no

começo do ano. A reunião acontece no salão da Igreja Matriz Senhor
Bom Jesus, às 19 horas. O presidente, Charles Longhi, solicita que
cada presidente traga o documento que o governo entregou na pres
tação de contas anterior.
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CHARGE

DOLErrOR

Trabalho infantil
hega-se ao novo milênio
e com ele a intensifica

ção de diversas mazelas
__ sociais, dentre as quais se

, destaca o trabalho infantil. Ainda

que ele seja proibido no Brasil,
diversas crianças convivem com

problemas ocasionados por esse

mal, como, por exemplo, o fato de
abandonar a escola para se dedi
car ao trabalho.

Um dos fatores que ocasio
na essa situação degradante é
a péssima condi

ção econômica de
muitas famílias que
se sentem obriga
das a mandar suas

crianças para tra -

,

balhar em diversos
ambientes a fim
de complementar
a renda familiar
ou assumi-la total
mente. Atrelado a

tal questão, diver
sos empregadores
aproveitam-se da

situação, submetendo diversas

crianças a condições desumanas
de trabalho. Essa exploração pre
coce além de extinguir o acesso à

educação por conta da alta car

ga horária de trabalho, aniquila
qualquer perspectiva de progres
so futuro dessas crianças.

Um dos efeitos que pode
ocorrer em função desse pro
blema é o analfabetismo, que
consiste num tipo de exclusão
social. Atualmente, estamos

inseridos na era da informação
.

e do conhecimento, o que faz
com que o saber seja considera
do como um diferencial, na me

dida em que ele é produzido na

mesma proporção quea riqueza
material, Nessa perspectiva, a

sociedade exige cada vez mais

das pessoas uma constante espe
ciàlização, para que elas estejam
preparadas para as mais diver
sas mudanças que ocorrem no

contexto atual do nosso país.
Contudo, a

questão do trabalho
infantil não se limi
ta à questão econô- ,

mica, mas também
à indiferença da
sociedade civil que

'não demonstra in
teresse por essa re

alidade. Em outras

palavras, a socieda
de não se mobiliza

para cobrar das au

toridades medidas

"

". eficazes para extin

guir essa problemática.
Sendo assim, é necessário que

os vários segmentos da socieda-
.

de se mobilizem para cobrar dos

governantes a erradicação da uti

lização dessa mão de obra ilegal.
Dito de outra forma, o apoio da
sociedade civil é primordial à im

plementação de programas para
extinguir essa exploração pueril.

Silvio Profirio da Silva, eluno.do
curso de Letras da UFRPE

EDrrORIAL

..

Criminalidade em queda
o Rio Grande do Sul, urn programa de
senvolvido há cerca de urn ano pela
Fundação de Atendimento Sacioedu
cativo (Fase), do .

governo do Estado,
está conseguindo diminuir os

índices de reincidência dos jo
vens que deixam a instituição
depois de cumprir pena por al

gum crime. Através de políticas
que estimulam os jovens a estu

dar, urna estrutura que oferece
atendimento psicopedagógico e

ainda urna bolsa auxílio, a pro
porção de egressos que voltam
a cometer infrações caiu para
-menos de 10%, enquanto esti-
mativas oficiais nos outros Es

tados brasileiros revelam um

índice quase oito vezes maior.

Segundo matéria publicada ontem pelo jornal
Zero Hora, dosprímeíros 167 egressos da Fase que
passaram pelo programa, apenas 16 reingressaram
no estabelecimento porcometer algumanova infra

ção no período de urn ano - o equivalente a 9,6%.
O sucesso do programa até agora compro-

va que investir somente em segurança não é a

solução para acabar com os altos índices de

criminalidade registrados no país. Políticas

públicas voltadas para educação, lazer e aces-

" so ao primeiro emprego são
------------

muito mais eficazes do que a

construção de novos e sempre
insuficientes presídios.

Também é necessário que o

modelo aplicado na Fase sirva

como exemplo para as peni-
I

tenciarias de todo Brasil. O pro

grama existente em Jaraguá do
Sul foi referência durante mui

to tempo, graças à iniciativa do
Conselho Penitenciário e tam

bém da participação de empre
sas que abrem as portas e ofere
cem emprego para os detentos.

.

A segurança pública abrange políticas mui

to mais complexas do que meramente aumen

tar o policiamento e investir em estrutura. Pas

sa por educação de qualidade, lazer, acesso à
cultura e, claro, oportunidade de emprego. Em

tempo de eleições, o debate está aberto.

DOLErrOR

Definição e punição à alienação parental

Estudos indicam
que 80% dos
filhos de pais

divorciados ou

em processo de
separação já

sofreram algum
tipo de alienação

parental.

"

CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)
do Senado Federal aprovou em julho o

projeto de lei n°. 4.053/2008, que define
formas de manifestação e dispõe sobre

a punição ao pai ou mãe que tente desconstruir a

imagem do outro genitor para o filho, gesto conhe
cido como alienação parental.

,
A alienação parental ocorre quando urn dos

genitores acaba implantando me-

mórias falsas e/ou distorcidas em'

uma criança ou adolescente sob sua

guarda, desfazendo a real imagem
do outro genitor, através de urna

campanha de desqualificação reite
rada da conduta deste no exercício
dá paternidade ou maternidade.

.

Esta "implantação de falsas
memórias" pode ocorrer, ainda, em

relação a outras pessoas do convívio

familiar, que não tenham a guarda
da criança ou adolescente, como

por exemplo, os avós e os tios.

Alguns casais conseguem enfrentar a separa-
. ção sem descuidar da proteção dos filhos. Outros,
porém, não só fazem deste momento urn campo

,de batalha, como não poupam os filhos dos con

flitos conjugais, utilizando-os como instrumentos
.

para atingir o ex-cônjuge ou companheiro.
.

Estudos indicam que 80% dos filhos de pais
divorciados ou em processo 'de separação já
sofreram algum tipo de alienação parental. No

Brasil, o número de"órfãos de pais vivos" é, pro-

porcionalmente, o maior do mundo. Fruto de

mães; que, pouco a pouco, apagam a figura do
.

pai da vida e do imaginário da criança.
Nos Tribunais de Justiça brasileiros já exis

tem mais de trinta acórdãos relacionados à alie

nação parental, especialmente nos Estados de
São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

O projeto estabelece alguns exemplos de mani

festação da alienação como: dificul
tar o contato da criança com os ge
nitores e as visitas regulamentadas;
omitir informações sobre a criança;
e até mesmo, mudar de cidade ou

país para prejudicar o convívio com

o outro genitor.
As punições vão desde adver

tência e multa, ampliação da con

vivência com o genitor "alienado",
determinação de acompanhamento
psicológico, até a inversão da guarda
da criança e a suspensão da autori
dade parental.

A aprovação deste projeto de lei vem ao encon

tro da necessidade de se determinar parâmetros
mais bem definidos com relação à eventual ocor

rência da alienação parental, de modo a permitir
aos envolvidos com esta delicada situação atua

rem com o objetivo de evitar que ocorram ainda
mais traumas às crianças e aos pais envolvidos nos

já desgastantes processos de separação.

, A questão
do trabalho

infantil não se

limita à questão
econômica,

mas também à
indiferença da

sociedade civil que
não demonstra
interesse por

essa realidade.

Ana Luisa Porto Borges, advogada da área cível
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IML no Estado, José Maurício
da Costa Ortiga. Segundo ele,
a dificuldade em encontrar in

teressados para atuar no IML

é realidade em diversas regi
ões catarinenses. "Abrimos
um concurso com vagas para
técnico de necrópsia em ju
lho, inclusive com vagas para
Iaraguá, mas em todo o Estado
sobraram 44 vagas. Em Iaraguá
do Sul nenhum candidato pas
sou", argumenta. Agora, segun
do Ortiga, uma nova prova será

aplicada em 19 de setembro e a

expectativa é que o processo re

sulte em contratações.

Não existem
funcionários para as

funções de serviços gerais,
motorista, atendimento ao

público e nem sequer um

"
técnico de neerépsla,

Mesmo que apareçam apro
vados para a função, que tem

salário base de R$ 3,5 mil, a nor

malidade no atendimento pode
demorar. É que são necessários

pelo menos 60 dias de treina
menta para que os profissionais
possam iniciar os trabalhos.

• Debora Volpi
debora@ocorrelodopovo.com.br

HÁ VAGAS

Sede do IML contínuasem técnico
JARAGUÁ DO SUL

Qu'em sofre com a perda
de um familiar precisa
enfrentar ainda mais
'um problema: a falta de
estrutura na unidade
do I M L (Instituto
Médico Legal).
.,

que o -órgão, responsável
por procedimentos como

autópsias e laudos cada
__ véricos, funciona com

apenas dois médicos plantonis
tas. Não existem funcionários para
as funções de serviços gerais, mo

torista, atendimento ao público
e nem sequer um técnico de ne

crópsia, profissional índíspensá-
�

vel para a prestação dos serviços
realizados na unidade.

Um funcionário da Polícia
Civil trabalhava no local, mas

saiu de licença e de acordo com

informações da Delegacia Re

gional, não deve voltar para a

função. "Estamos sem técnico
de necrópsia e é uma vaga difí
cil de ser preenchida. O funcio
nãrio que estava lá saiu e agora
a unidade de Joinville dará co

bertura para a região de Jaraguá
do Sul", declarou o diretor do

Desinteresse de candidatos para o cargo dificulta o atendimento no órgão em todo Estado

t �j .JI"'i,..... Q, �

Na manhã de ontem, unidade do IML em Jaraguá do Sul permanecia de portas fechadas por falta de profissionais

I Ausência da cadeirinha
nos carros já gera multa .

A partir de hoje, motoristas

que transportarem crianças
sem 'os devidos equipamentos
de segurança terão de pagar
multa de R$ 191,54, perderão
sete pontos na carteira e po
dem até ter o veículo retido.
Isso porque passa a valer nesta

quarta-feira, dia 1°, a resolução
do Conselho Nacional de Trân
sito (Contran), aprovada em ju
nho de 2008, que regulamenta o

transporte de meninos e meni
nas de até sete anos e meio.

Segundo o chefe do setor de
Trânsito do 14° Batalhão da Polí
cia Militar de Iaraguá do Sul, te

nente Carlos Augusto SeU Júnior,
os policiais estarão atentos à fis

calização e autorizados a multar.
"A Resolução é de 2008, tivemos

. tempo, divulgação e abordagens
orientando sobre a medida. To
dos tiveram tempo suficiente

para se adaptar", avisa.

De acordo com a nova nor

ma, crianças de até um ano de
idade deverão ser transporta
das no equipamento conheci
do como bebê conforto. Crian

ças entre um e quatro anos em

cadeirinhas. De quatro a sete

anos e meio em assentos de

elevação. Já aqueles que ti
verem idade entre sete anos

e meio e dez anos, devem ser

levados no banco de trás, com

cinto de segurança.

O objetivo, segundo o Contran,
é reduzir os números de acidentes
de trânsito envolvendo crianças.
Nas lojas, os equipamentos cus

tam de R$ 99 a R$ 400.

�.

FIQUE ATENTO
• O QUE DIZ A LEI
• Crianças de até um ano

(ou até nove quilos) devem ser

levadas no bebê-conforto
• De um a quatro anos (ou de nove

a 25 quilos), em cadeirinhas
• De quatro a sete anos e meio

(ou de 15 a 36 quilos), em

assentos de elevação
• De sete anos e meio a 10 anos,

no banco de trás do carro,

com cinto de segurança

• PUNiÇÃO
• Multa de R$ 191,54
• Sete pontos na carteira de

motorista
• Retenção do veículo

• NA HORA DA COMPRA
• Os equipamentos devem

conter o selo do Inmetro e

custam entre R$ 99 e R$ 400

• OUTRAS INFORMAÇÕES
www.denatran.gov.br

PIERO RAGAZZI

Fiscalicação da polícia começa hoje e multa chega a R$ 191
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.Iovens ocupam tempo
vago com aulas de arte
Cerca de 300 alunos estudam na Casa da Cultura, mas ainda há 200 vagas abertas

GUARAMIRIM

Quando a arte ensina
e revela talentos,
crianças e adolescentes
têm a perspectiva

'

de um futuro melhor.

Foi o que aconteceu com Dé
bora Aguiar, 16 anos, ao ocupar
as horas ociosas com dança e ar

tes plásticas nas oficinas gratuitas
da Casa da Cultura Paulino João
de Bem, em Guaramirim. "Estou

gostando porque são coisas novas

que aprendo", relata. Desde o últi-
-mo dia 16, quase 300 alunos estão

.

matriculados em alguma das oito
modalidades artísticas e mais 200

vagas ainda são oferecidas.
De acordo com a professora

de dança, Stela Cristina Silva, a

partir das oficinas de arte os alu
nos podem conhecer os próprios
interesses e até mesmo optar por
uma carreira profissional. "Aqui
(Casa da Cultura) os alunos le
vam uma vida mais saudável e

constroem laços de amizade",
. complementa a educadora.

NOVA
ESTRUTURA

Apesar de já inaugurado, o

funcionamento completo da
Casa da Cultura ainda depende
de alguns materiais didáticos.

Segundo o diretor da autarquia
municipal, Anderson Rodrigo
Floriano, a demora está relacio
nada aos trâmites do processo de
licitação. As empresas vencedoras

da concorrência pública devem

entregar tinta, pincel, telas, tapete
para aulas de dança, entre' outros

.","
.

itens, além das paredes divisórias,
até a metade deste mês.

No entanto, pouco a pouco o

Centro Cultural vai atender cada
vez mais pessoas depois de mais
um ano e seis meses com as portas
fechadas. Pelo menos essa é a previ
são de Floriano. "A antiga estrutura .

não era adequada para comportar
novos alunos e oferecer mais ofici
nas, sem deixar de valorizar o traba
lho realizado pelas administrações
anteriores", afirma. Agora, com mais ��.
espaço, a intenção é abrir cursos :i

- "

para os adultos. "Queremos atender
mais de mil alunos", adianta.

, • Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

CO TATO

Novo endereço da Casa da Cultura
o novo prédio da Casa da Cultura Paulino João de Bem fica na rua Ernerto Pisetta,

na área central de Guaramirim. Por enquanto, a linha telefônica não foi ativada no

local. Mas para entrar em contato com os responsáveis, os interessados podem ligar
no telefone celular do diretor Anderson Rodrigo Floriano: (47) 9201-3585.

Para professora Stela Cristina Silva, oficinas podem
direcionar profissão dos estudantes

"
Aqui (Casa da Cultura)
os alunos levam uma

vida mais saudável e

constroem laços
de amizade.

STELA CRISTINA SILVA

"
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Intenção é atender mil alunos com a abertura do novo Centro Cultural

o ICI AS

Inscrições continuam .abertas
Há ainda mais de 200 vagas para as oficinas de artes visuais, artes cênicas, banda

. marcial, musicalização e dança. Para se inscrever, é preciso.apresentar uma foto 3x4 e

documentos pessoais do aluno, e mais os dados de idept!fic�ç�odos pais ou respon
sáveis. O Centro Cultural funciona das 8 às 12h e das 13'à.s 17h: - .: •. "', :
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PIERO RAGAZZI

,
,

uivo Histórico volta a atender
Agora, acervo pode ser consultado pelo público em prédio da rua Walter Marquardt
JARAGUÁ DO SUL

Milhares de documentos,
fotografias, livros e

jornais. No meio dessa
imensidão de papel,
sobram informações.

E
elas não são nem um

pouco irrelevantes. Tudo
o que compõe o Arquivo
Histórico Eugênio Victor

Schmõckel interessa não apenas
aos historiadores, mas à popula
ção em geral. Para saber como,
basta lembrar que dele saem

certificados utilizados por quem
busca justificativas ao requeri
mento de aposentadoria ou, en-

.

tão, faz teses de mestrado, dou
torado ou pesquisas das mais
variadas possíveis.

A comprovação de que o local
faz parte da rotina dos jaragua
enses vem dos números. Mesmo
com as portas fechadas duran
te dois meses, ele já teve mais
de cinco mil consultas a docu
mentos em 2010,. A interrupção

. parcial ao atendimento ocorreu

devido à mudança de endereço.
A partir de hoje, os pesquisado
res devem se dirigir à rua Walter

Marquardt, 1.725, no bairro Bar
ra do Rio Molha. Até dezembro, o

prédio estará aberto ao público,
de segunda a sexta-feira, das 13h
às 17h. O período matutino fica
reservado ao expediente interno.

. JARAGUÁ DO SUL
'Esqueça qualquer preconcei

to com os cabelos e a barba bran
cos. Se você possui ambos, saiba

que eles podem lhe render um

orçamento recheado neste fim
de ano. Ao invés de escondê-los,
a ideia é utilizá-los para dar vida
a um legítimo Papai Noel.

Pelo menos, essa tem sido a

intenção da diretoria do Shop
ping Breithaupt ao buscar um

bom velhinho que não neces

site de máscaras ou apliques na

difícil tarefa de encantar crian

ças. A naturalidade inclui tam

bém o porte físico e os hábitos
dos candidatos. Eles, por exem

plo, devem servir de exemplo
aos pequenos e não fumar.

Segundo Silvia Kita, respon
sável pelo órgão, o ambiente,
agora, garante a manutenção do
acervo. Antes, havia problemas
estruturais no espaço que pre-

, judicavam os materiais' armaze

nados. Entre eles existem 80 mil

fotografias, dez mil jornais, 200

mapas, 16 mil caixas de docu
mentos, cinco mil livros e 1,5 mil

projetos arquitetônicos.

Arquivo reabre as portas
após dois meses fechado
por causa de mudança de
endereço. Até dezembro,

público será atendido
das 13h às 17h.

INCENTIVO

Além de necessitar de maís.es
tantes, armários e mapotecas, o.
Arquivo ainda precisa de um scan

ner. Com exceção deste, os demais
equipamentos devem ser adqui
ridos po� meio do repasse de R$
40 mil, aprovado pela Câmara de
Vereadores. Já o aparelho depen
de da cooperação da população.
É que a compra será feita através
da Lei Rouanet do governo federal
e exige a captação de recursos da
iniciativa privada ou de pessoas
físicas da cidade. O investimento

chega aos R$ 82 mil.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Segundo a responsável pelo órgão, Silvia Kita, história do município agora está melhor preservada

INTENÇÃO É ABANDONAR AS MÁSCARAS E ENCANTAR AS CRIANÇAS

Shopping caça um 'bom velhinho'
Além disso" é claro, precisam
esbanjar carisma.

Sendo este o seu caso, não se

acanhe. Vá ao Departamento de

Marketing e mostre todo o seu

espírito natalino. A recompensa
vale o esforço. Segundo o res

ponsável pera seleção, Miguel
dos Santos, o trabalho começa
no dia 19 de novembro e segue
até 24 de dezembro. Em troca, o

escolhido pode garantir um Na
taladocicado como poucos. Di
nheiro para comprar presentes
e chocolates não faltará. Quem
cumprir o expediente passará a

data com até R$ 5 mil na conta

bancária.
Mesmo assim, a concorrên

. cia ainda não se acirrou. Por en-

PIERO RAGAZZI

quanto, apenas uma pessoa pro
curou o Shopping Breithaupt.
Quem quiser disputar a vaga,
deve enviar um currículo com

foto e um texto justificando o

interesse ao estabelecimento. O

endereço é Avenida Getúlio Var

gas, 268, Centro.

Porte físico e barba
e cabelo brancos são

.. requisitos obrigatórios
para a vaga.

No Natal, crianças
vão encontrar um

legítimo Papai Noel
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SER I
,

Alunos pedem ônibus escolar
Linhas do transporte coletivo regular circulam lotadas pelos bairros do interior da cidade
GUARAMIRIM

. Antes de chegar até a

sala de aula, estudantes
enfrentam uma maratona
cansativa pelos bairros do
interior de Guaramirim.

Dez
minutos antes de os

ponteiros indicarem
meio dia, a aluna Fernan
da Rosa espera pelo ôni

bus na rua Vicente Bernardes, no

bairro Guaniiranga. Conforme a

menina, o trajeto até a escola es

tadual São Pedro, que seria com

pleto em dez minutos de carro,
leva em média 40 minutos com o

transporte coletivo, isso em meio
a empurrões e apertos.

Se não fosse assim, a saída
seria caminhar ou pedalar - três

quilômetros de estrada de chão
com buracos. No entanto, esse

problema atinge também os alu
nos dos bairros Banana do Sul e

São Miguel. "Os estudantes têm

que sair de casa cada vez mais
cedo para voltar quase 18 horas",
relata Fernanda.

O colorista Edson Rosa, 45

anos, demonstra preocupação
com a filha. "O ônibus é de linha
normal e isso acaba prejudican
do os horários", afirma. Lucas
Duarte Zaoelini, 12 anos, que
mora no Bananal do Sul, tam

bém reclama do serviço. "É mui-

to apertado e calor", descreve. A
aluna Naiara Ferreira da Silva, 11

anos, conta que há superlotação.
"Quando minha mãe pode, ela
me traz para escola", acrescenta.

Com o intuito de resolver a

situação, Fernanda, que repre
senta a comunidade como ve

readora mirim na Câmara de
Vereadores, reivindica um veí
culo público exclusivo para os

estudantes do interior da cidade.
O pedido foi encaminhado para
a empresa concessionária do

transporte coletivo, a Viação Ca
narinho. ''Ainda estou aguardan
do uma resposta", diz.

"
Os estudantes têm

que sair de casa cada
vez mais cedo para

voltar quase 18 horas.
/FERNANDA DA ROSA,
VEREADORA MIRIM

,,
RESPOSTA

A Viação Canarinho infor
mou que o transporte escolar é

responsabilidade da Prefeitura,
qué'paga o serviço. O secretário
de Educação, Antônio Pacher Fi

lho, não foi encontrado para falar
sobre o assunto.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

.

Estudantes do interior convivem com a superlotação dos ônibus regulares para chegar até a escola

CERCA DE 60 MENINAS ENTREGAM PANFLETOS NO GUAMIRANGA

Continua campanha contra uso de drogas
GUARAMIRIM

A campanha contra o consu

mo de drogas permanece ativa

pelos 1250 estudantes da esco

la São Pedro, em Guaramirim.
A próxima ação está marcada

_ para este sábado, dia 4, após o

desfile cívico, que acontecerá
da Praça da Figueira até o giná
sio de esportes Oswaldo Klein,
no bairro Guamiranga.

De acordo com o professor da

disciplina de Ciências, José Altair

Venturi, coordenador da cam

panha' desde o começo do ano

o trabalho de conscientização
está mostrando resultados. "Os
alunos estão cada vez mais mo

tivados em participar do projeto
para orientar os jovens contra o

uso de drogas", enfatiza.
-

Neste sábado, cerca de 60
meninas vestidas com cami
setas referentes à campanha
vão distribuir mais de 1,5 mil

panfletos pela localidade, além
de caminhar com faixas. A ini
ciativa 'é sustentada financei
ramente pelos próprios alunos
e professores. "A nossa preocu
pação é com os alunos usuários
de drogas, pois a escola atende
sete bairros. Sabemos (ie alunos

que usam e a campanha é uma

maneira de ajudar e orientar",
enfatiza Venturi.

A última ação aconteceu há
três meses. Os alunos promo
veram um pedágio educativo
nos bairros e também na área
central da cidade. Cerca de

quatro mil panfletos foram dis-

tribuídos. Conforme o profes
sor, a campanha termina com

o desenvolvimento de cartilhas

antidrogas, que serão apresen
tadas em um concurso em Flo

rianópolis no final do ano.

ARQUIVO OCP

Campanha tem objetivo
de alertar para os

perigos das drogas
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Beira rio da Epitádo em obra
Primeira. etapa está sendo realizada; a segunda ainda depende de licitações

PIERO RAGAZZI

Estacionamento de manobras está quase pronto, assim como as floreiras. Marcação para construir monumento começou na manhã de ontem

JARAGUÁ DO SUL

Criar um espaço para os

filhos, pais e avós. Essa é
a intenção da revitalização
da beira rio da Epitácio
Pessoa, que já está sendo
colocada em prática.

á cerca de três meses, os

funcionários da Codejas
(Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá

do Sul) concentram esforços
para executar a primeira etapa
do projeto - o estacionamento da
área de manobras já está pronto,
faltam apenas alguns detalhes de

proteção. Parte das floreiras tam

bém já foi executada, e na manhã
de ontem os responsáveis pelo
projeto acompanharam a marca

ção para construir um monolito
de 3,25 metros de altura, que será
chamado de Monumento Luz.

Segundo o arquiteto e urba
nista Carlos Baratto, a intenção
é valorizar o espaço. "Logo duas
áreas de lazer serão construídas,
e daremos uma atenção espe
cial à mobilidade", explica. Para
facilitar .o acesso e orientar de
ficientes físicos e visuais, serão

construídos no local o piso-guia
e o piso-alerta, que mostram a

existência de obstáculos e dife

renças de níveis. O acesso total
da comunidade só deve ser libe-

ARQUIVOOCP
rado no ano que vem, com a con

clusão.final das obras.
A segunda etapa, que inclui

adaptações como a construção
de dois mirantes, um anfitea
tro educativo, guarita para a

PM e um deck contemplativo,
ainda precisa de algumas al

terações antes de sair do pa
pel. No momento, os projetos
complementares estão sendo
concluídos e o prazo final deve
ser decidido somente com o fim
do processo de licitações.

Andrade: função da PM e do poder público é minimizar espaços
disponíveis a atividades como consumo de drogas e prostituição

Com a obra pronta, a popula
ção terá acesso a equipamentos
de ginástica, áreas de passeio
e educativas e até mesmo uma

praça infantil, para divertir as

crianças. "As propostas são obje
tivas. Queremos melhorar a qua
lidade do espaço urbano e resga
tar a valorização do Rio Itapocu",
afirma Carlos. As expectativas
do poder público são comparti
lhadas por quem mora perto da

Epitácio.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

Geral 11

Problema que
parece não
ter solução

Quem mora em Jaraguá do
Sul há pelo menos alguns me

ses já deve ter sido surpreendi
do por um dos principais pro
blemas da cidade: as calçadas
irregulares. E a situação, que
atinge todos os bairros e pre- .

judica principalmente idosos
e deficientes físicos e visuais,
não deve ser resolvida, pelo
menos por enquanto - pelo
contrário, tende a aumentar

cada vez mais.
O� motivos, segundo o fiscal

Carlos Piske, ultrapassam a falta
de consciência dos morado
res, que são responsáveis pelo
espaço na frente de casa. Ele

explica que, segundo uma lei

municipal de 1973, os casos de

calçadas mal-feitas ou esbu
racadas deveriam ser conser

tadas pela própria Prefeitura,
e depois o valor seria somado
ao IPfU (Imposto sobre a Pro

priedade Predial e Territorial
Urbana) do morador.

Isso, no entanto, nunca

aconteceu. "O problema é que
não temos pessoal disponível
para fazer esse trabalho. A fis

calização melhorou, porque
agora temos um reforço de
três pessoas, mas as punições
ainda não são severas", afirma
Piske. Mesmo com o reforço, no

entanto, seria quase impossível
fiscalizar as 1250 ruas existen
tes no município, sem contar

as dezenas de calçadas q�e
são construídas a cada ano -

sem um pedido de licença.
Para regularizar as calça

das, é preciso entrar com o se

tor de Posturas da Prefeitura.
Lá, o morador recebe todas as

instruções, uma cartilha expli
cativa e recebe ainda o acom

panhamento dos fiscais, para
garantir que as obras sejam
feitas dentro dos padrões.

ARQUIVOOCP

Piske: falta de pedidos de
licença impedem fiscais.de
regularizar novas calçadas
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
SEXTA-FEIRAQUINTA-f;EIRA SÁBADO TERÇA-FEIRA

Kelly Erdmann,
jomalista

LuizCarlO$ Amorim,
�ritore editor

Charles Zimmermann,
,

escritor
Carlos Henrique

Schroeder, escritor

lula no café da manhã,
no almoço e no jantar .

O
Lula tem sido minha companhia cons

tante. Estou com ele no café da manhã,
no trajeto para o trabalho, no almoço,
no trajeto de volta para casa e até mes

mo no jantar. 'Nunca antes' o presidente tinha
estado tão presente na minha vida. Acho até

que meu marido já anda desconfiado.

Deixando a brincadeira de lado, esta que
era para ser a primeira elei

ção sem a participação do
sindicalista barbudo desde
a redemocratização do Bra
sil tem se transformado em

uma verdadeira overdose
lulística. Até os petistas mais
fanáticos são obrigados a

concordar, é exagero gente!
O homem precisa trabalhar.

Lula aparece no programa de Dilma e até
mesmo no de José Serra, quando vi a cena na

semana passada quase cai do sofá. Lula apre
senta a trajetória de Ideli, Lula pede votos para
Vignatti, Lula faz comício para Tarso Genro e

assim vai. Ainda não cronometrei, mas dos

cinquenta minutos de programa eleitoral, o

presidente deve aparecer em pelo menos 25.

Se bem que o PT deve estar economizando
com os marqueteiros, afinal, quem precisa de
les quando se tem um produto chamado Lula?
Ele é o garoto propaganda mais pop do país
e provavelmente cobra o cachê mais caro do
mundo. Ao menos poderia, pois o caixa, um,

dois, três... cem, do Partido dos Trabalhadores
nunca esteve tão gordo. Os empresários recla

mam' reclamam, mas pare
cem estar dispostos a abrir a

mão. Os banqueiros então! .

Soube que em uma reu

nião do diretório nacional

alguém reclamou que a es

trela, símbolo da sigla desde
a sua criação, tinha saído de
cena. O brilho foi ofuscado.
Os figurões rebateram dizen

do que quem tem Lula não precisa de estrela,
já conta com uma constelação.

Me atrevo a dizer que de tanto o Lula ocupar
o programa eleitoral que deveria ser dedicado a

sua candidata, no dia da eleição, quem apertar
o 13 na urna e der de cara com a Dilma Rous
seff vai levar um susto. Os mais distraídos vão
achar que o presidente exagerou na plástica!

o leitor Marinho Volkmann registrou o momento em que o

hipopótamo saiu do lago, para a alegria do público no zoológico!

CINEMA

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Karate Kid (teg) (15h40, 18h20, 21h20 - todos os

dias) (13h - qua, qui, sex, sab, dom)

• Cine Breithaupt 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (14h40, 17h

- todos os dias) (19h10, 21h20 - sex)
• Predadores (Dub) (19h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Predadores (Dub) (16h50, 19h, 21h10 - sex)
• A Origem (Dub) (14h40, 17h50, 21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Mueller 2
·400 contra 1 (Leg) (19h40, 21h50 - todos os dias)
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h15, 17h

- todos os dias)

• Cine Mueller3
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (14h30, 16h45, 19h15,

21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40

- todos os dias)f'

• Cine Narten 2
• O Aprendiz de Feiticeiro (Leg) (13h50, 16h10
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (18h30, 21h - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O Último Mestre do Ar (Dub)
(14h20, 16h40, 18h50, 21h10 - todos os dias)LANÇAMENTOS

'Histórias e contos
"Fora de Órbita" é. um livro que reúne vários

textos de humor de Waody Allen, originalmente
publicados na lmprensanorte-amereana, AJorma

,
como ele con,d,uz as histórias é que,'o',âiférencia
dos demais aütores de historietas e contos. Assim
como faz Moacyr Scliar na Folha de São Paulo, ele
também produz crônicas tendo por base algumas
notícias reais; e esse tipo de texto compõe boa

parte do �ivro. Mas também há historinhas que
são simplesmente historinhas, mas obviamente
nàda "simples". Allen passeia p()rdivérsos estilos

":'. _I" I· -: "'1

'�., nnguagens:'tu.do isso arrancando garg�lfiaClas�'

• Cine Garten 4
• A Origem (Leg) (18h40, 21h30 - todos os dias)
• Meu Malvado favorito (Dub) (14h30, 16h50

- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Karatê Kid (teg) (13h40, 16h30, 19h10, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Garten 6
• Par Perfeito (teg) (14h, 16h, 18h, 20h, 22h

- todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Karatê Kid (Leg) (13h30, 16h20, 19h, 21h40 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Par Perfeito (Leg) (14h30, 17h, 19h20, 22h

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 3
• O Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h40,
18h50, 21h10 :- todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Karatê Kid (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h50 -

todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• O Aprendiz de Feiticeiro (Dub) (14h10, 16h40 -

todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (19h10, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• A Origem (Leg) (18h30, 21h30 - todos os dias)
• Meu Malvado favorito (Dub)(14h, 16h

- todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo tenta ensinar VitóriajViviane a pilotar o

barco. Jane pensa em seu relacionamento com Ricar
do. Daniel afasta Seth, que se entristece. Madame
Gilda reza pedindo proteção para Ricardo e Viviane.

VitóriajViviane pede para Ricardo parar o barco em

uma praia. Ricardo e VitóriajViviane se beijam e ela
tenta contar sua história para ele. Daniel aparece
transtornado. Athael, Seth e Francisca rezam para Da
niel. Madame Gilda se preocupa com Viviane e liga
para a mansão. Beatriz liga para Gilmar pedindo
para encontrá-lo, mas ele a dispensa. Jardel agra
dece a Velho o serviço que fez para ele e Vanessa
ouve a conversa. Sofia e Beatriz admiram o bom tra

balho de Mundinha. Ricardo e vítória/vivane tentam

voltar com o barco, mas Daniel faz o motor parar. Ri
cardo bate com a cabeça e cai, desacordado, no mar.

TI TI TI
Dona Mocinha expulsa Stéfany de sua casa, mas

ela a ameaça. Rebeca encontra a empresa de manuten

ção funcionando no suposto endereço fantasma e Gino
não se confonna. Amanda convida Giancarlo para jantar.

Stela seleciona vestidos de Jacques para uma cliente. A
febre de Upe passa e Julia acredita que a reza de Jaqueli
ne o curou. Rebeca discute com Gino e Breno comemora.

Julinho acompanha Bruna em uma sessão de quimiote
rapia. Jaqueline leva Thaísa para ver o pai na fábrica e

ela se exibe para os operários. Ariclenes tenta falar com

Suzana, mas é barrado na portaria da editora. Jorgito
chega ao hotel com Desirée e Armandinho provoca a

maior confusão no hotel. Jacques propõe que Gigi deixe
Gastãozinho Malta para ficar com ele. Suzana recebe

Ariclenes em seu apartamento e jura que não está com

Jacques. Jacques liga para Suzana e Ariclenes atende.

, Guerra contra o narcótrãfico
. ', ' Seguran9a Na,clqpal chega para pfoyar

tO(�$ do cif)�F11a t>rasUeiro que é po
-:

,

'

,

,," f" I. ''''I''�'''''''' ,'o
o,. "

'

'.

ir. ". t,

filme' de ação no país. O longa se situ
.

0 4," mo- .:

mento em 'que o governo vive uma guerra praticamen
te declarada contra o narcotráfico - e o 'maior trunfo
das forças da lei é o agente Marcos Rocha (vivido pelo
galã Thiago Lacerda), que sem dever nada aos heróis
hollywoodianos, caça os criminosos usando.todos os

seus recL!fsqs e treinamento. '

RIBEIRÃO DO TEMPO
Newton começa a prestar depoimento ao dele

gado. Querêncio confessa a Filomena que está com

medo. Ele revela à filha que desde a primeira vez que
viu Madame Durrel sentiu uma coisà estranha. Armin
da diz a Eleonora e a Teixeira que está determinada a

ficar com Diana e revela que teve uma infância difícil.
Joca liga para Arminda para saber notícias de Diana
e ela o trata mal. Nasinho pede para virgillo avisar

quando for um bom momento para Nícolau propor
a Tito que ele venda a pousada. Newton pede para
Ellen mentir, pois ele confessou a polícia que eles
não estavam tendo um caso. Newton revela a Tito

que ele e Sflvio brigaram porque o piloto o viu junto
com Ellen. Tito fala para o amigo que confia nele.
Guilherme fala para Ellen que acha que Nasinho quis
se vingar de Snvio. Nicolau conta a Nasinho que tran-

-

sou com Karina. Célia visita Eleonora, que vê Teixeira

pegando a mão da ex-modelo.

PASSIONE

Bete apoia Totó e afirma que vai ajudá-lo. Diana
diz a Cris que vai levar Mauro até a clínica onde Me
lina fez o exame de gravidez. Jackie convence For
tunato a ir com ela ao pagode um pouco antes do

jantar oferecido por Clô a Bete. Bete combina com

Orlando, funcionário da fábrica, de fazer os falsos

papéis para a transferência das ações de Totó para
Fred. Clô se agita quando Bete e os sogros chegam
para o jantar. Berilo tem uma ideia para resolver seu

problema com Clô. Melina surpreende Diana e Mau
ro juntos. Diana flagra Gerson no computador. Totó
vela o sono de Clara e sofre ao pensar que a entre

gará à polícia. Olavo aceita conhecer o filho. Clô se

irrita ao ver Bete e Olavo dançando.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
..

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Excelente dia 'para trocar ideias, par

tilhar projetos e trabalhar em equipe.
Porém, à tarde, tenha cuidado com alguns
contratempos. No romance, o clima é de ins

tabilidade. A Lua em Gêmeos aconselha você

a servir o próximo hoje.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O dia de hoje pode ser produtivo,
mas não convém fazer corpo mole.

Seja realista com o que ganha e gasta
ou pode ficar em apuros. Tenha cautela com

a instabilidade no campo afetivo. Limite um

pouco suas reações emocionais e enxergará
melhor as oportunidades.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

l� Bom astral para unir o útil ao agradá
",i"� vel no campo protlssionàl, Há sinal de

tensão com assuntos' relacionados à
farnllia. Você estará sensível a críticas e discus
sões na vida afetiva. Evite impor suas ideias hoje
e controle seus impulsos antes de agir.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Terá êxito em atividades que exijam
concentração, pesquisa e isolamento.

No romance, poderá se deparar com

uma surpresa desagradável: algo que estava es

condido poderá ser descoberto. Astral ideal para
reflexões mais profundas do seu ser.

/

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Você terá sucesso em tudo que envol
va contrato, assinaturas e documen-

tos. Tenha cuidado, porém, para não
misturar amizade e negócios. Problemas finan

ceiros podem complicar a paixão. Procure apoio
dentro de casa com as pessoas mais velhas.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
íIf Esta é uma ótima fase para fazer

seu pé-de-meia. Entretanto, não

queira fazer muitas coisas de uma só

vez, porque não dará certo. Segure sua impul
sividade hoje e procure manter uma medida

de equilíbrio entre a ação e os pensamentos.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
Você está mais confiante da sua

capacidade profissional. Mas te-

nha cuidado com as más línguas, pois
alguém pode tentar puxar o seu tapete. No

amor, uma decepção pode vir à tona. Aprovei
te este dia para crescer espiritualmente.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O trabalho de rotina poderá ==.

.

ver toda a sua atenção, mas fará jus
às suas responsabilidades. Selecione melhor

as pessoas do seu círculo profissional. O des

tino está agindo de forma mals.lncisiva, o que
deixa seu livre-arbítrio um pouco sem força.

eSAGITÁRIO(22/11 a 21/12) .

Trabalho em equipe será a sua me

lhor opção, ainda mais se pretende
dividir responsabilidades. Os seus interesses

profissionais podem bater de frente com a sua

vida amorosa e vice-versa. Algumas novidades

podem surgir em sua casa nos próximos dias.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O setor profissional recebe poderosas
vibrações, não tenha medo de abraçar

novas responsabilidades. Já na vida amo

rosa, aborrecimentos ou insatisfações podem afe

tar a sua saúde. Mantenha sua energia em alta,
para não se influenciar por negatividades.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Pode haver um transbor.damento de

emoções que. você tentou evitar, mas

agora não é mais possível igno�as. Re

lações desgastadas correm o risco de se romper.
Use sua criatividade para ganhar dinheiro, mas,

cuidado na hora de concretizar seus planos,

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Você vai perceber que é preciso finali

zar uma fase para que outra comece.

O trabalho de rotina pode exigir altas doses de

responsabilidade. Divergências podem marcar o

romance. Poderá sentir uma forte interferência
do seu relacionamento amoroso.
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Dois participantes
. de reality são gays
Faltando -apenas um dia para a estreia do rea

lity Hipertensão, na Globo, o diretor Boninho apa
receu no Twitter contando algumas novidades do

programa. Sem perder tempo, ele foi logo anuncian
do que dois participantes da atração são gays. "Ah!

Tem no mínimo dois gays no Hiper!!!! Mas dessa

vez estão no armário!", escreveu. Ao todo, serão 16
concorrentes que enfrentarão provas radicais para

ganhar o prêmio final de R$ 500 mil.

Violência no Rio pode
influenciar produtora
A produtora da saga Crepúsculo já pensa em re�

tirar o Rio de Janeiro da lista de locações das duas

partes do filme Amanhecer, após o incidente ocor

rido em São Conrado, quando o Hotel Continental
foi invadido por homens armados. A produtora se

mostrou preocupada com a situação, embora o res

ponsáveltenna explicado que se tratou de um "caso
isolado" e que a segurança está garantida.

DIVIRTA-SE

Vegetando
o português está dirigindo na estrada, quan

do avista uma placa esquisita com os dizeres:

"Devagar. Quebra-moias".
Então ele pisa fundo no àcelerador, passa voan-

do pelo obstáculo e arrebenta com a suspensão do
carro. Indignado, ele volta carnlnhando até a placa
e escreve embaixo "Depressa também!".

. Maria Paula
se separa

o casamento da atriz Maria
Paula com o músico João Suplicy
terminou há pouco mais de um

mês. Maria Paula e João Suplicy
confirmaram que estão separa
dos. "Não estamos mais casa

dos, mas continuamos amigos",
disseram em nota enviada à im

prensa. A humorista e o músico
ficaram casados durante sete
anos e tiveram dois filhos, Maria

Luiza, de 6 anos e Felipe, de 2.

Filhos do Rei do Pop
vão para a escola

Dois dos filhos de Michael Jackson tiveram uma importante mudança em

suas vidas no último mês: eles deixaram de estudar em casa e passaram a

frequentar uma das mais exclusivas escolas particulares dos Estados Unidos.

Prince Michael, 13, e Paris, 12, passaram a frequentar a Buckley School em San
Fernando Valley. Fontes ligadas à família contaram ao TMZ que Prince quis ir

para a Buckley para ter uma "experiência social".

Chico Anysio
melhora

Chico Anysio apresentou melhoras no

início dessa semana e deixou a Unidade In
termediária e foi transferido para um quarto
do hospital. O humorista, que está interna
do há 19 dias, apresenta quadro estável e

ainda não tem previsão de alta. De acordo
com o clínico geral intensivista e cardiolo

gista, Luiz César Cossenza Rodrigues, a

operação de Chico foi um sucesso e o intes
tino funciona normalmente.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

simples eviciante. O objeti
vo é preencher um quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una Também não se pode

. repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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Universo TPM

Elijane Jung
,

BISCOITO
DASORTE '

Seu comportamento· IIIpode não estar correto. i�,

universotpm@ocorreiodopovq'.com.�,r:" '.'" :,-::",: ,

__

' _:<._,:,,' .

:' ',','/ '_'" : _,,:,'·'� .. h�"'; ·.:.u ,',' ,', '" .�'�.,,:.:

Mulher·de ferro

Fim
de semana bonito, acordei inspi

rada para lavar a calçada. Mas o lava

jato não funcionou (triste, não?). Para
não desperdiçar tamanha

_

energia,
decidi podar a árvore da vizinha que insiste
em invadir meu quintal e esparramar as flo
res vermelhas pela brita. Facão não tinha,
nem machado, foice ... Nadica de nada! Me

atraquei' no muque (sabe como é mulher
teimosa quando quer alguma coisa!) Me

engalfinhei pelos arbustos, suei, esbrave
jei, encontrei um' ninho, de vespas, man

dei elas irem catar coquinho e terminei o

serviço. Recebi 'um agradecimento da vi

zinha do outro lado do mll;ro e achei que
ela tava me tirando. Meu filho me contro-

. .

lou, ajudou a carregar a sujeira e pronto!
Quintal limpinho e eu com os dois braços
em pandarecos! Digitar, isso está sendo um

verdadeiro exercício. Força de vontade é
tudo nessa vida, não é?

CTRL C + CTRL V:

ptor SOU eu!
Ia sentindo

CQ1icas há �uase
uma semana.

'

"
,

Ah eU prefiro ,ókca!
Pefo menOS cólica

n'n�ué." 'Iê_
j

.,$'�

WlH.wtdo.�.
(willtirando.com.br)

. Lava cueca todo dia.. �
que agonia!

Logo, logo, estará à venda a cueca que
vai mudar a vida dos homens. E das mu

lheres que lavam as cuecas dos maridos
também. Vem aí, a cueca que promete se

auto lavar. De acordo com o fabricante
dessa belezura (Goldwin), a cueca pode
absorver até -quatro litros de suor e usa a

tecnologia dos tecidos criados para rou

pa de astronautas. Parece que um japo-
I nês usou a peça por um mês e aprovou o

conforto e a ausência de odores. Agora me

diz: qual é a dificuldade em trocar a cue

quinha todo dia? Não sei, não. Essa au

sência de odores... Eu prefiro jogar a cueca

tradicional na minha Brastemp.e pronto.
Garantia de limpeza e cheirinho bom!

Numa carona para o tràba
lho ou faculdade. A ideia é con

tribuir com o meio em que vive-
,

mos, mas, além disso, tem toda

aquela história de economizar
e tal. Num dia você dá a caro

na, no outro você pega. Em um

gr�po de cinco amigos, dá para
usar o seu carro apenas uma vez

na semana. Boa, não é? Se joga
no banco de trás!

ECA! ABANDONA:
O dreadlock, colega. As tran

cinhas já eram, estão pra lá de

ultrapassadas e se você gosta
mesmo de um estilo despo
jado, um bagunçado arruma

dinho, que tal uma trança só,
com fios soltos, ou um rabo de
cavalo com frizz intencional?
As opções são muitas, então, até

que os dreads estejam novamen

te em alta, abandone-os, ok?

Lord .Cafá responde:
P: Caro Cata, termlnel um relacionamento por puro ciúme. Es

. tou sozinha há oito meses e não consigo esquecer meu ex. Tentei
sair uma vez com amigos e acabei encontranOo-o na balada, todo
animado e feliz. De lá para cá não saio mais. Como esquecê-lo?

R: Moça, moça. Você parou seu mundo, pediu para o cara des
cer e até agora não conseguiu engatar a marcha. Ele está comple
tamente refeito e isso deveria ser um. incentivo para você seguir
adiante. É verdade que cada dor tem o tempo certo para parar de
doer. Mas você pode dar uma forcínha. Compre-uma llngerle nova,
um belo vestido, capriche. no visual e passe aqui em casa. Vou te
mostrar como é que se cura uma dor de cotovelo.
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Cinto de segurança salva vidas.
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WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional!
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

.

Caixa Econêmica Federal.!-----

(41) 3373·

Quem faz SENAC tem mais oportunidade!
Exce! Avançado
Início: 06/09/2010 - 211 e 4ª

SoHdworks Avançado
Início: 11/09/2010 - sáb

AutoCad 20 e 3D
Início: 08/09/2010 - 2ª e 4ª

Excel Básico
Início: 11/10/2010 - 2ª e 4ª

Auxiliar de RH
Início: 09/10/2010 - sáb

Auxiliar Administrativo
Início: 13/09/2010 - 2ª e 4ª

Pós-graduação:
Gerenciamento de Projetos
Inicio: 10/09/2010 - 6ª e sáb (aula quinzenalmente]

Gerenciamento de Compras
Início: 25/09/2010 - sáb

Auditoria Interna da Qualidade
Início: 27/09/2010 - 2ª 4ª e 6ª

Pós-graduação:
Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos .

Início: 10/09/2010 - 6ª e sáb (aula quinzenalmente)

MKT para Pequena e Média Empresa
Início: 18/10/2010 - 2ª a 6il

-"

J:,
l.C)
i.()
N

zs
LU
a:
ü

www.imobiliariaws.com:br I vendas@imobiliariaws.com.br
Rua: Norberto Silveira Junior 233 • Centro - Guaramirim

Financiamentos

CAlVA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

\.

-_

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios .

i

13373-0 66'
AnúnCIOs com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos.Com:
03 dormitórtos
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suite
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CELEBRE

SEU NOVO
••

CITROE •

CITROEN
XSARA PICASSO
1.6 FLEX 2011
Série limitada
Confort

'I.

Entrada + R$

70��
FREIOS ABS. 2 ANOS DE GARANTIA 3

Aproveltetambém últimas unidadesdoC4 Hatch 2010.

PRIMEIRA PARCELA
SOMENTE PARA 2011.

CITRÓEN
C4GLX 1.6
FL,EX 2011

Entrada + R$

777,�
AIR-BAG DUPLO. 2 ANOS DE GARANTIA 3

PRIMEIRA PARCELA
SOMENTE PARA 2011.

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.
VENHA FAZER UM TEST�DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÊATIVE TECHNOLOGIE
-

CITROEn

1- PteQls à vista, sem troca, não induem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anun6ados: Gtriien O GLX 1.410/11: R$36.990,OO; Otrõen C4 Hatd1 GlX 1.6 W/l1 R$54.900,OOe·Gt.riien)(sara Picasso 1.6 Série Limitada CONFORT 10/11: R$49.900,OO.2- CIlC realizado pelo Banco PSA com entrada de 50% e saldo em 60x com primeira parcela para 150 dias da assinatura do contrato, com taxa 1,49% + IOF. TC RS 928,00.
Confira a ar da operação em unia de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3- Citroen a, Gtroen ){sara Picasso, série limitada (cofort e Gtroen (4 Hatch com 2 anos de garantia sendo 1 pela Gtroen do Brasil e 1 peia te Monde, conforme contrato assinado entre diente e concessionária, 4- Todas as ofertas aqui anunciadas têm validade até 07/0912010 ou enquanto durarem os estoques. imagens meramente ilustrativas.•

_I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



=-

,=
= ,........
c,.:) C)
.-

C)+-'
"ro N
E =
= +-'
+-' a"
= +-'
ro ._

Q C)
III N

N .....

ro 3:
Jr...,. :ãE=

CO =

,...._ ........
C) C)
C) C)
C"-I 'N
= =
+-' +-'
a" a"
-- --

cz.. =-

E e
= =
(.) c.,)

�,
'

-.::t-
• •

...- ...-

+-' +-'
.- .-

LI.. ......

ro I'Q
-= -=
c: ==
= =
::c

'

::c

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



G.lassimais 7

ACO M PAN HANTES

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 10 desetembro de 2010

2061.4 SW 2005 COMPLETA 20rsw IR SPORT 1.4 PRET02009

CORSA HB 1.6 2002 BRANCO COMPLETO CORSA MILENIUM 2002 PRATA AC,JE,DT,Al,VE

PASSAT 1.8 TURBO 2002
PRATA TOP+RLL 18

5�""
COM SEU
ENCANTO

_E SIMPATIA

) Atendtmento com

local, hotel e mote!

,�.�
Estilo

menininha

VENDE-SE fMPR�SA DE CONfEGQAO
moda feminina com 5 3nOs. em ati\lidadas
'estabelecida em ,Jaraguá do Su,l, mais

uma Ma de Atacado '8 Var�o estabe!ilcida
cm Guafll:mirim, com Matts. 'Equip.s.,

MóveiS. software de m6delélgenl AOOOO8S
e Plotter, mal príma a �lIdu$trla'lImr o'
estoque prado acabados, CarteIra de

OIiQ!ntes. :Pedldos em Carteira.
A ,Empresa está 100% com fornecedores

'o 'Óbrigações gov8i'oamentals.
OOS.: Apenas é lWoessário oonliflUaI'
;o trabalho e busçar novos mel'l:3.dos.
Tt: 47 998S 68i9 � P,'eço a Combinar.

PARA EXECUTIVO

O/Mtt/l. e H�
Atendemos casais em Jaraguá e

Região. Atendendo em

hotéis motéis e residências.

VENDE-SE
Vende-se Vectra GT Flex 2008/2008, 2.0,
prata, completo, IPVA pago, 36.000Km,
ótimo estado, valor R$ 39.000,00, falar

com Paulo (47) 9933.0183.

Vende-se stno, 2003, 1.8, gasolina, prata,
completo, ótimo estado, R$ 30.000,00,

falar com Paulo (47)9933.0183.

Vende-se Uno 97,1.5,2 portas, R$
7.000,00, falar com Paulo (47)9933.0183.

Vende�se Empilhadeira, marca Vale, capa
cidade de carga 4,5 ton., bom estado, R$
25.000,00, aceita carro, falar com Paulo

(47)9933.0183.

,lIIiIIIIiIiIiII
I.meu.'

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670L,O

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIRI

Taxas compartilhadas com o mercado
.

Carros com procedência Transparência no negociação

Nós garantimos o preço
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.

c

ENTRADA DE

R$jlj)tl "

I
f

AceitamoS carro,
FGTS ou outro imóvel

como entrada.

Cameras Sansung vários
mo�los e �res 12 mega pixe's

a partir de 10 x de

R$45,90

,-,

Assis ência tecnfêà especializada pra' PC e 'Note ooÍ<
Buscamos e entregamos seu computador sem custo algum!

Rua Ângelo Rubini, 322 - Barrado Rio Cerro
) 3370-1881(logo a direita, após supermercado Brasão da Barra) (47

APARTAMENT
_

PlANTÃO DE VENDAS: C 3370 1255

Apartamento de 02 dormitórios
no Edifício Tarumã, em Jaraguá
do Sul. Entrada de R$ 21.000,00
+ parcelas mensais a partir de
R 13 0,00.

Apartamento de 03 dormitórios,
suíte, garagem no Edifício Jaeser
II, em Jaraguá do Sul. Entrada de
R$ 23.000,00 + parcelas mensais a

partir de ,0 .

.

Apartamento de 03 dormitórios
no Edifício Munique .(novo) e no

Centro de Jaraguá do Sul. Entrada
de R$' 43.000,00 + parcelas. .

mensais a partir de R .7 ,O.

Apartamento de 02 dormitórios,
suíte, garagem no Ed,ifício
Munique, Centro de Jaraguá.
Entrada .de R$ 25.000,00 +

parcelas mensais a partir de
R$1.589,OO.

SALA COM APROX. 85 m2
(no centro médico odontológico na rua Guilherme Weege N/50
em Jaraguá do Sul.)
Entrada de R$ 20:000,00 + parcelas mensais
a partir de R$ 1.220,00.

CASAS --,-.-----------------�------���

Casa de alvenaria Casa em Jóinville com
�

03 dormitôrios;
escritório, suíte, piscina f

dependência, garagem.
Entrada de R$ 39.000,00
+ parcelas mensais a

partir de $ 2. 00,00 ..

Casa em Jaraguá do Sul
com 04'dormitórios, suíte
e demais dependências.
Entrada de R$ 24.000,00
+ parcelas mensais

* a partir de $. 1 96,00.
......----........--....

Casa de alvenaria

Terreno no

loteamento Vílle de Lyon
Entrada de R$15.000,00

+ parcelas mensais
à partir de R$ 825,00.

Terreno no

.'Loteamento Residencial Vicenzo
Entracfa de R$ 12.000,OQ' . Q.

'

+ parcelas mensais CRICIÚMA-

a partir de R$ 748,00. CONSTRUÇÕES

,

Terreno no

Loteamento Residencial Villag;o
Entrada de R$ 15.000,00

+ parcelas mensais
a partir de R$ 825,00,
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Modismo Priscila Michels
na Green Beats

r-I á entre nós não tem mesmo idade para aderir ao babado. De

todos os modismos dos últimos anos, o Pilates é sem dúvida,
a sensação. Ele virou febre e com um enorme repertório de

U exercícios eficazes, é á grande promessa de músculos fortes e

sfinidos para sempre. Iaraguá do Sul já tem várias academias espe
alizadas. Outra coisa, quase todas cheias. Fica a dica!

Buxixo
O ti-ti-ti nas rodas de bar da

.be sorriso, não se fala em outra

lisa a não ser que um conheci
) bom vivant teria levado o "en
ite" do ano de uma charmosa
.orena ... Como ela é a poderosa
) quesito "bufunfa", dizem as

.ás línguas que ele se aborreceu
nn as notícias do envolvimen
I dela com outro, mas perdoou
moça e continua numa boa.
omentam ainda que ele até te-.

a sugerido aos amigos ... Numa
rra dessas, nada melhor que
TI chope bem gelado da Kõnigs
ler para relaxar.

NAS RODAS
:=arlinhos e Lurdes D 'Angelo
issaram o fim de semana no

lo de Janeiro, mas nada de festa

badalação. A parada na sua,

ossa e dos cariocas, Cidade
[aravilhosa, foi movida a

idadas de big business.

) médico que merece todo o

speito dos jaraguaenses é Amaro
menes. Além de contribuir com

la profissão, é uma figura de um

relente caráter.

Dia 10 setembro, Iaraguá do
li ganha mais uma loja de
to conceito.Será aADD Piso,
ipecializada em execução e

cuperação de pisos industriais.
casa terá no comando Anderson
ionei Dutra. Bola branca!

"Tase"
Recebi uma mensagem

dizendo que há um moto

queiro que se acha o "rei
da cocada preta" porque
possui uma daquelas, di

gamos assim, "poderosa"
máquina. O cara é do tipo:
"tase"... Abre o sol e dá mil e

quinhentas voltas no qua
drado da cidade. Faz de
tudo para aparecer. Logo,
logo vai pintar o nariz de
vermelho e carregar uma

bandeira com o seu nome

e sobrenome escrito. Pode?
Em Jaraguá tudo pode!

MAURíCIO HERMAN

• Hoje é dia de festival de
Temaki no Restaurante,

antan. Vai perder?
II"",

Social 17

Findi
As beldades Rosana Roza e

Biaka Teixeira passaram o últi
mo 'final de semana na ensola
rada Floripa, onde curtiram os

melhores agitas da badalada

capital. Com elas, os casais de

amigos Preto e Lucia Soares e

Carlinha e Augusto Forte.

"
As feridas da

alma são curadas
com carinho,

atenção e paz.
A'\.ACKADO DE ASSIS

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje

é o casal amigo e gente do
bem Nelcir e Neki Dal'ri. Eles

são outros queridos que
acompanham a coluna todos

os dias. Valeu mesmo!

• Amanhã, mais conhecido
como quinta-feira, a loja
Life abre ,ª� portas tpdinha '

,

repaginad'à; e promove um:
",

concorrido coquetel.

• No final de semana, a

new solteira, a lindinha Íris

• Não sejatrouxa na horade "

votar. Voteem candidato de
a cíd
i'I:: "

Dica de "

quarta-feira'
Curtir a Zum Schlau

eh, Hoje casa super lota
da de gente interessante
e bonita.

Janainà Corrêa
ainda recebe
cumprimentos pela
troca de idade dia 24

o boa gente
Helton Abreu e

sua namorada
Simone Corrêa na

Feijoada do Moa

Onde
comer bem
em Jaraguá'

Na Pizzaria Domini, na pra
ça de alimentação do Angeloni.
Além da famosa pizza agora a

casa está movimentando a cozi
nha italíana e brasileira.
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ECONOMIA

Brasileiros estão mais otimistas
Porém, pesquisa revela que 54% das famílias têm algum tipo de dívida no mercado

"A população esta otimista
em relação à situação
socioeconômica do país,
revelou o IEF (índice de
Expectativas das FamOias),
divulgado ontem pelo Ipea
(Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).

o índice foi apurado através
de pesquisa domiciliar inédita
realizada em 3.810 domicílios
distribuídos por 214 municípios,
em todas as unidades da federa

ção. O índice de 'satisfação tem

62,75 pontos em agosto numa

escala de O a 100. A região Cen
tro-Oeste apresenta a maior pon
tuação de otimismo das famílias
em relação aos próximos 12 me

ses (68,14 pontos), enquanto a

região Sudeste registra a menor

(59,09 pontos), indicando grau
de moderação para a situação
socioeconômica nacional.

Para o mês de agosto, a expec
tativa média das famílias no, que

diz respeito à situação econômica
do país no curto prazo aponta que
58,03% delas acreditam que o Bra
sil passará por melhores momen

tos nos próximos 12 meses. Além

disso, 55,4% das famílias creem no

mesmo para os próximos cinco
anos. A proporção de famílias

que acreditam, que o país pas
sará por piores momentos é de

19,24% e 15,9%, para o curto e

médio prazos, respectivamen
te. A pesquisa mostrou ainda

que 54% das famílias pesquisa
das declararam ter algum tipo
de dívida e pouco mais de 11 %
das famílias responderam estar

muito endividadas.
O índice revelou também

que, em agosto, 73% das famí
lias brasileiras pesquisadas in

dicaram estar melhor financei
ramente hoje 'do que estavam há
um ano. Em contrapartida, veri
fica-se que apenas 20% sentem

se em pior situação atualmente

que em relação há um ano atrás.

• AgênCia Estado

PREVISAo DO TEMPO

PIERO RAGAZZI

.,' � dit

Apesar da maioria dos números serem positivos, 11 % das
famílias responderam estar muito endividadas'

SOl. PEfiMANEGE
Tempo firme com

nevoeiros ao amanhecer
e predomínio de sol
em Santa Catarina.
Temperatura elevada
para época do ano.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 26°C

MÁX: 30°C

QUINTA
MíN: 17°C

MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 15°C

MÁX: 28°C

SEMANA

Tempo muda a

partir de sábado
Apartir de quinta-feira, mais nu

vens se aproximam das regiões pró
ximas do Rio Grande do Sul, com

chance de chuva isolada no Planalto
Sul e litoral Sul. Nas demais regi
ões, presença de sol entre algumas
nuvens. No sábado o tempo muda,
com previsão de chuva e trovoadas

paraboa parte do Estado.

(f60d
Ensolarado Pa.i'cía!mentc Nublado !nstáv6! GhLJIJos()

Nublado

Ç.
l.�r

CHAPEtJÕ
.

'Y"
III�II'�#''''," 17° 29°

�pU 1\IIIIIliPIII/II/III/1IIJ111II1I/Ullilf1IlIdIiJUIIIiI
JJn#�I�" ,

' ",i "UJIHiI#l" "'''''i/IIIIIiIllII'''''' "

.,qljuHli!llillHlllllmlll1I.JIllJ1� ntJ1/l1JfllIIIJ//I "fIJ11lll1/1iJlIfJJIlI 'i 111J/1iJlJW
' c

'I .'11/",""""",, 1iJ;•• l''''11114"'V """''''1
1'IIt

..
,

.:».CLIMA ".

Previsão de chuva � ,

frio para setembro
A tendência para os primeiros 15

dias do mês de setembro é de tempo
frio. Até o dia 6, o tempo estará fir
me e as temperaturas baixas, com

formação de geada nas áreas altas
de Santa Catarina. Entre os dias 10 e

15, duas frentes frias devem deixar o

tempo mais instável no Estado.

SEVOCtvA! Pp.AA. ..

J\8ABU1Ã,'
Tempo nublado com

possibilidade de

chuva, porém, em

pequena quantIdade.
Temperatura oscilandoo
entre a mínima de 1!C C

e a máxima de 30 .

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

CercadeS3%
delas acreditam
que o presente
seja o momento

ideal para
aquisição de

bens de consumo

duráveis.

"

População quer
investir em bens
o otimismo é menos pronun

ciado quando se consideram as

expectativas médias das famílias
em relação ao consumo. Cerca
de 53% delas acreditam que o

presente seja o momento ideal

para aquisição de bens de con

sumo duráveis, contra 37% que
acreditam que o atual momen

to não seja propício para isso. A

região Nordeste é aquela que o

otimismo é maior, com 64% das
famílias acreditando ser um bom
momento para o consumo.

/
. I
l

/
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Mercado Regional

Lourival Karsten

lançamento
Pamplona

Ainda comemorando seus 25 anos

de existência, a Pamplona lança um

novo edifício no coração da cidade. Tra

ta-se de duas torres unidas por um ele
vador de serviços compartilhado pelas
duas, o que é mais um dos detalhes

pensados para reduzir os custos de
condomínio e tornar os apartamentos
com três suítes ainda mais atrativos.
Situado próximo do Hospital São José,
está em pleno centro, mas em uma rua

lateral de menor movimento. A Pam-
. pIona já tem presença também em Rio
do Sul e mais recentemente em Itajaí e

já contabiliza 23 empreendimentos em .

. seus 25 anos de história.

Hexagonal
Construtora das mais conceituadas, a Hexagonal com

pleta 11 anos de existência ajudando a construir o de
senvolvimento da região .

Turismo
Fenísío Pires Junior, do Convention e Visi

tors Bureau, esteve no Cejas para falar sobre a

instituição, bem como de todas as atividades
relacionadas com o turismo na região. 'Des
tacou o fato de Santa Catarina ter sido esco

lhida em todos os últimos três anos o melhor
. Estado para se visitar. Para isto, foi necessá-

rio desbancar a Bahia. Iaraguá já está quali
ficada junto ao Governo Federal para receber
investimentos em turismo. Sem dúvida, a

indústria sem chaminés poderá ter futuro na
.

região. Basta haver vontade e investimentos.
Em 2010, a Prefeitura está destinando R$ 275
mil para aplicação na área de turismo.

Celulares
A estimativa é de que ainda este ano o Brasil ultrapasse

a casa dos 200 milhões de celulares habilitados. Isto 'sígnífi
ca uma média de mais de um apare�o por habitante.

Ga_nhamos
da Espanha

.

Não foi no futebol, mas a cri
se que vive a Espanha e o bom
momento da economia nacional

permitiu que tomássemos dos
mesmos o posto de 8a maior eco

nomia mundial; E isto já é admi
tido pelos próprios espanhóis.

Econo'mia 19

Na cidade sem

meu carro'
No próximo dia 22 de se

tembro, a população está sen

do incentivada a deixar o car

ro em casa e se deslocar por
outros meios. Trata-se de uma

iniciativa que conta com a par-
.

ticipação da Prefeitura, Núcleo
de Responsabilidade. Social,

.
Sesi. Sesc, Centro Empresarial
e Canarinho, além de diversos

apoiadores. O objetivo é reduzir
o volume de veículos em 30%

neste dia. Haverá atividades
durante todo o dia e será re

alizado o monitoramento das
ruas envolvidas na campanha.
Entre outras coisas, será mo

nitorada a emissão de C02.

Ruas campeãs
No último dia 17, foi realiza

do o monitoramento das ruas

de Jaraguá e durante 24 horas
cinco delas apresentaram um

volume de mais de 10 mil veí
culos em circulação. São elas,
Rinaldo Bogo, Feliciano' Bor

tolini, Marechal' Deodoro, Ber
nardo Dornbusch e Waldemar
Grubba. Nas ruas monitoradas,
o volume de trânsito foi de im

pressionantes 131 mil carros.

Helio Rengel
Profissional dos mais conhe

cidos, Helio Rangel comanda o

negócio que assessora grande
parte das empresas de Iaraguá
do Sul com a documentação de

importações e exportações. Sua

empresa completa hoje 15 anos

de existência.

INDICADORES

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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linha de Fundo
.

Julímar Pivatto
Fica lenísio?

Alguns
torcedores entraram em contato para

comentar sobre a faixa colocada em um dos
camarotes da Arena Jaraguá (foto), no jogo
de segunda-feira contra o Corinthians. On-.

tem, Lenísio conversou com a.repórter Genielli Ro

drigues e disse que não quer falar sobre isso agora,
"em respeito ao clube" (no caso a Malwee/Cimed,
claro). O contrato dele vai até o fim do ano e o joga
dor afirmou que não é a hora certa de falar sobre uma

possível saída. Além de um baita jogador, Lenísio é
um grande profissional e sabe separar as coisas como

poucos. Se existe alguma negociação, seja ela de re

novação ou para sair, não é hora de comentar agora
mesmo. O foco precisa ser no trabalho. A Malwee ga
nha muito com a presença dele, já que Lenísio é, sem

sombra de dúvida, muito acima da média.

Varzeano
Saíram as datas da semifinal e da

final do Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul - Troféu Raul Valdir

Rodrigues. No dia 11 de setembro,
no Campo da Vila Lalau, Galácti
cos e Atlético Independente se en

frentam às 13h30 e, na sequência,
tem Supermercado Brandenburg/
Dutra Água x Néki. A decisão do'

título, assim como a disputa do
terceiro lugar, será no dia 18 do
mesmo mês, em local a ser definido.

Planejamento 2011
o Olympya já garantiu o vice-campeonato Estadual de Fu

tebol Feminino. As meninas do técnico Luiz Vieira, o Polenta,
ainda têm o jogo contra o Müller, em Pomerode, pela última
rodada. O treinador disse que neste ano o nível técnico' da

competição aumentou e que, a exceção do Kindermann (mui
to superior em relação aos demais), todas as equipes demons
traram equilíbrio nas partidas. "A experiência das nossas atle
tas contou bastante DIVULGAÇÃO'

e rios ajudou a atin

gir o objetivo", acre

dita Polenta, Agora é
concentrar as ações
para 2011, quando o

Estadual deve come

çar mais cedo. "Ain
da não temos ne

nhuma competição
em vista, mas não

vamos ficar parados.
O jeito é arrumar

alguns amistosos",
afirmou o treinador.

ANIVERSARIANTES

GRASSHOPPER-GlUB
lURICH (124 ANOS)

- Oitavo colocado no

campeonato suíço

ATltnco URUGUAV
(106 ANOS)

Disputa a 5ª Divisão
do futebol argentino

TuíTADASse GORINTHIANS P (100 ANOS)
- O Timão vai folgar no dia de

aniversário para aproveitar a festa

• • •

�
EC NOROESTE

(100 ANOS) - O
Norusca foi recém

promovido à elite do
futebol paulista

�15.
-

Chegamos hoje
ritem) de manhã!
ue viagem longa .

. Mas vale a pena ",
, 'I' ;,.J

quando é para voltar para casa!

Agora é descansar e já pensar no

Mundial: (Adenizia, jogadora da

seleção brasíleíra de
vôlei femíníno)' .

, .';'

CA P1RASSUNUNGUENSE
003 ANOS)-
Time paulista

licenciado do futebol
proflsslonal

OFK8EOGRAD
(99 ANOS) - Clube
sérvio, da capital
Belgrado, 10º no

campeonato nacional

AVAl FC
(87 ANOS) - O Leão

da Ilha enfrenta
o Santos amanhã

na Vila Belmiro

Malwee tenta
se reabilitar
diante do rival
Há dois jogos sem vencer, equipe
entra em quadra pelo Estadual
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee não vive um bom
momento na liga Futsal
e, enquanto os ânimos
esquentam no torneio
nacional, a equipe precisa
arranjar forças para
jogar o Catarinense.

Otime
tem hoje, às 20h15 na

Arena Jaraguá, nada mais
nada menos que Krona/:

Joinville, seu maior rival.
O técnico Fernando Ferretti ain
da não sabe se jogará com o time

principal ou misto e deve definir
no treino de hoje de manhã. Se

gundo ele, apenas os jogadores
com boas condições físicas devem
atuar. "Chegamos num momento

de encruzilhada e que teremos de

optar, ou a Liga, que está num mo

mento crucial, ou o Estadual, que
ainda tem um returno inteiro pela
frente", comparou.

Para ele, ambas as equipes
devem priorizar a competição
nacional. "Eles (Krona) estão em
uma situação pior que a nossa

e também não devem se expor.
Não podemos alimentar a rivali
dade num momento como esse",
admitiu. Falcão endossou as pa-

lavras de Ferretti e revelou que a

Malwee/Cimed está trabalhan
do para se restabelecer na Liga
o quanto antes. "Tomar 11 gols
e fazer apenas cinco em dois jo
gos não é normal. Mas a equipe
é vencedora e a torcida sabe que
crescemos nos momentos cer

tos", comentou o craque.

IISe vencermos Intelli
. 'e Foz em casa estamos

classificados, mas eu

quero mais que isso".
FERNANDO FERRETTJ, TREINADOR

Ferretti disse que está traba
lhando o psicológico dos joga
dores, sobretudo, no início das

partidas. "Nos dois jogos que
perdemos a equipe não esteve

bem no primeiro tempo.. Toda

Liga acontece de dar uma recaí

da, isso é normal. Se vencermos

Intelli e Foz em casa, estamos

classificados, mas eu quero mais

que isso. Temos de voltar a nos

aproximar do total de pontos
ganhos, o que ainda é possível,
e pontuar fora de casa para con

seguir um bom cruzamento nos

playoffs'; avaliou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

/VII

Falcão acredita no potencial do time para iniciar uma reação na Liga Futsal
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Naár'ea

Henrique •

.Portc
Repeteco na laca OGP

,
�

PIERO RAGAZZI

Cruz
de Malta e Vitória

repetem a final do Cam

peonato Jaraguaense da
Primeira Divisão (Taça

O Correio do Povo). Acompa
nhei um tempo de cada par
tida no último domingo (29).
Na primeira etapa estive no

Garibaldi, onde vi um Flamen

go encurralando o Vitória, que
sentiu demais a ausência de
Seco, sua válvula de escape nos

contra-ataques. Toto fez a dife

rença, como previa, mas faltou
um gol ao rubro-negro. No segundo tempo estive no Rio da Luz,
onde vi o goleiro do Cruz de Malta fazer uma defesa cinemato

gráfica em finalização da pequena área, quando o placar ainda

apontava OxO. Em jogo equilibrado, somente um jogador com a

qualidade de Arílson (foto) para desequilibrar e garantir a vitória
cruzmaltina. Meus parabéns aos finalistas e aos bons times do

Flamengo e do JJ Bordados/Conservas Vida Verde, que se despe
dem da competição de cabeça erguida.

,

Destaques dos Joguinhos
Interessante o desempenho dos atletas da região nos Iogui

nhos Abertos de Santa Catarina. Atletas de Jaraguá do Sul, Guara
mirim e Corupá estiveram em Criciúma, onde garimparam nove

medalhas de ouro, sete de prata e 11 de bronze. Destaques para
Jtávio de Azevedo e Helena Gschwendtner na natação, Cleber
son Wagner no atletismo e equipe de voleibol. masculino,

.

que
ouscava há nove anos o troféu da competição e alcançou com

.ima equipe formada em sua maioria por atletas jaraguaenses.
vale citar também Dammy Rueckert, de Guaramirim, medalhista
10 caratê. Ano que vem tem mais, desta vez em Caçador..

.

�� � ",�, .

Péssimo exemplo 1
Difícil acreditar que ainda existam dirigentes no nosso esporte

nnador que acreditem na lei de talião (olho por olho, dente por
lente), apropriadamente chamada retaliação, como forma de im
ror sua opinião. Pois foi isso que um deles tentou fazer na manhã
ie domingo com a equipe da RBN; que transmitia o Campeonato
nterbairros na Vila Lalau. O motivo da discórdia foi o resultado
lo julgamento do Campeonato Varzeano, uma vez que a rádio -

issim como eu nesta coluna - se posicionou a respeito dos acon-

:ecimentos, tomando um lado na situação.
.

Péssimo exemplo 2
o dirigente se achou no di

.eíto de cobrar satisfações da

.ádío, mas esqueceu (ou quis
ssquecer) que ele mesmo criou
1 confusão ao enxergar o lucro
� não os custos de entrar com

rm recurso contra seu adver
.ãno. Enfim, nosso futebol
imador não pode ser refém de

lirigentes cg_mo este, que in
Jusive está suspenso por três
mos na Liga Jaraguaense de
-utebol por porte de arma em

rm campo de futebol.

Atletas de [araguá
vivemexpectativa.

'

Jogos Abertos de Santa Catarina começam no dia 9
. sidente da Fesporte, Pedro Lopes,
salientou a importância da come

moração e o resgate da história do
evento 'que é um dos mais impor
tantes do calendário do Estado.

"Bm 1960 o evento reuniu 14

cidade e 446 participantes. Hoje
chegamos a 85 municípios e apro
ximadamente 6,7 mil atletas. Isso
mostra o quanto o evento cresceu,
mas também nos diz que temos

que buscar alternativas e fazer pla
nejamento para delinear onde pre
tendemos chegar", comparou.

O presidente da FME (Funda
ção Municipal de Esportes), Már
cio Feltrin, revela que Iaraguá do
Sul vai para a competição com o

objetivo de chegar entre. as sete

melhores cidades do Estado. Para

ele, as maiores chances jaraguaen-

JARAGUÁ DO SUL ses de troféus serão no futsal mas

culino, bocha masculina, bolão 16
feminino e no tiro.

.

No caso do futsal, a FME e a'

equipe da Malwee ainda não defi
niram quais os jogadores que irão
defender a cidade. Mas, segundo
Feltrin, todos os profissionais da

equipe foram inscritos na com

petição. "Precisamos ver com eles
como-será: o calendário da Liga
Futsal para poder definir qual time

irá", informou o presidente.
.

Além das modalidades co

letivas (veja na tabela abaixo),
o município estará no atletis
mo (M/F), judô (M/F), natação
(M / F) tiro (M L F), xadrez (M / F),
caratê (M) e triatlo (M/F). Os Jo
gos Abertos iniciam no dia 9 de

.

setembro e seguem até o dia 18.

Os 200 atletas
jaraguaenses que irão
para os 50º Jogos Abertos
de Santa Catarina vivem
a expectativa da estreia
dos Jogos que começam
semana que vem.

Na .t�de de segunda-feir�,
dirigentes de 45 mum

cípios se reuniram em

Brusque para sortear as

chaves e definir os últimos de
talhes antes da estreia. A cidade
volta a receber a competição em

seu cinquentenário pelo fato de
ter sido o berço dos Jogos. O pre-.

Tiro armas longas, campeão em 2007 em Jaraguá do Sul, chega novamente como favorito ao título do Jasc

JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
• BASQUETE MASCULINO Criciúma • FUTSAL MASCULINO • TÊNIS DE MESA
• Chave B Descanso - DIVISÃO ESPECIAL FEMININO
Joinville Jaraguá do Sul • Chave Única • Chave A
Videira Tubarão Rio do Sul
Concórdia .BOLÃ016 São Miguel do Oeste Três Barras

Jaraguá Do Sul MASCULINO Florianópolis Criciúma
Criciúma

'. ChaveA Chapecó Jaraguá do Sul
Brusque Jaraguá do Sul

• BASQUETE FEMININO
Joirwllle Concórdia

• Chave B
\ Irani

d ntro de tudo

Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul • TÊNIS MASCULINO fique por e

na regióO
Timbó Jaraguá do Sul x Indaial

. acontece
Florianópolis que

RiodoSul .BOLÃ016 • TÊNIS DE MESA . dopOVO
FEMININO MASCULINO @OCorre\O

� BOCHA RAFA VOLLO • Chave B • Chave F

MASCULINO Timbó Concórdia
• Chave B Itajaí Timbó

Chapecó RiodoSul ltajaí
Caçador Jaraguá do Sul Jaraguá do Sul
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Esporte
BRASllEIRAo

Flu pode disparar
·00 topo da tabela
"Jogo entre Vasco e Corínthíans foi adiado para outubro

22

DA REDAÇÃO
A 18ª rodada do
Campeonato Brasileiro,
a penúltima do primeiro
turno, começa hoje com

a realização de sete
partidas.

O
líder Fluminense tem a

chance de disparar na pri
meira colocação. Isso por
que o Corinthians, seu maior

perseguidor há algum tempo -

estã três pontos atrás (37 a 34)
-, não entra em campo neste

meio de semana por conta das

comemorações de seu centená
rio. Erifrentaria o Vasco, em São

Januário, mas o jogo foi adiado

para 13 de outubro.
.

Para conseguir esse objetivo
.

de se distanciar ainda mais na li

derança' o Fluminense terá uma

dura missão. Em seu último jogo
no Maracanã, o time carioca en

frenta o embalado Palmeiras, que
acredita ter encontrado o seu bom
momento no Brasileirão após a

vitória de virada sobre o Atlético
MG no último domingo.

Também de olho na primeira
colocação, Internacional e Bota

fogo jogam fora de casa. O clube

gaúcho viaja até Salvador para
enfrentar o Vitória, que precisa
dos três pontos para não se ver

perto da zona de rebaixamento.
Já a equipe do Rio de Janeiro,

que perdeu uma série de cinco
vitórias consecutivas justamen
te para o Internacional, tem pela
frente o Prudente, que precisa
do triunfo em casa para não ter

minar a rodada entre os quatro
últimos colocados. O time do in
terior paulista está apenas uma

posição acima da zona da degola
e tem a concorrência direta de
outros quatro clubes.

Em Uberlãndía, a sua quar
ta "casa" neste Brasileirão - as

outras foram o Mineirão, Sete

Lagoas e Ipatinga -, o Cruzeiro

joga contra o Flamengo para
consolidar a sua posição entre

os times que hoje estariam clas
sificados à próxima edição da
Libertadores No lado carioca,

.

a esperança é que a estreia do
técnico Silas dê um gás novo ao

elenco, que não conseguiu bons
resultados nas últimas rodadas.
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ALEXANDRE LOUREIRO/VIPCOMM

Snas estreia no comando do Flamengo diante do Cruzeiro, em Uberlândia

SllEIRO - SÉRIE J�B
CLASSIFICAÇÃO 18"RODADA

HOJE'
19h30 - Vitória x Intemacional
19h30 - Grêmio x Guarani
19h30 - Prudente x Botafogo
21h - Goiás x AtJétlco-MG
22h - Cruzeiro x Flamengo
22h - AtJético-PR x Ceará
22h - Ruminense x Palmeiras

AMANHÃ
21h - Santos x Avaí
21h - São Paulo x AtJético-GO

QUARTA-FEIRA (13/10)
22h - Vasco x Corinthians

19"RODADA
SÁBADO
18h30 - Corinthians x' Goiás
18h30 - Botafogo x Grêmio
18h30 - Ceará x Vasco

DOMINGO
16h - Flamengo x Santos
16h -Avaíx Atlético-PR
16h - Palmeiras x Cruzeiro
16h - Guarani x Fluminense
18h30 - Internacional x Prudente
18h30 - Atlético-GO x Vitória
18h30 - AtJético-MG x São Paulo

"'I�,,,wf,{'iili!r���"m"W: • ,''fj�'n"''cl11!t.il'.!!�Llfif6iil'�lljI<l.m".!IJI .. :Jt1L�m;)���H
'ClassifiQéldo,s Copa Sul-Americanà
Rebaixados para Série B

Dois jogos
entre os

desesperados

a tentativa de salvação. No mi

neiro, a ordem é reabilitação e a

primeira vitória como visitante.
Em Porto Alegre, o Grêmio é

outra equipe que entra em cam

po precisando desesperadamente
de um triunfo. Os gaúchos estão
dentro da zona de rebaixamento e

enfrentam um motivado Guarani.
Por fim, Atlético Paranaense

e Ceará duelam em Curitiba por
melhores posições na tabela. Os
donos da casa querem se distan
ciar de vez das últimas colocações
e os nordestinos buscam umavaga
entre os primeiros lugares.

Duas partidas programa
das para. esta quarta envolvem
clubes que estão em situação
complicada na competição. Em
uma delas, o desespero parece
tomar conta de tudo. É o caso

do duelo entre Goiás e Atlético
MG. No, time goiano, a estreia'
do técnico Jorginho, auxiliar de

Dunga na seleção brasileira, é

NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Giassi Comercio de Ferro e Aço LTDA, situada no município de Lages, inscrita no CNPJ

07.715.282/0001-52, vem por meio desta nota, esclarecer o erro pela publicação de intimação do
cartório da empresa Kaza Materiais de Construção LTDA, CNPJ 07.726.792/0001-25 de Jaraguá
do Sul no jornal Correio do Povo na data de Terça-feira (31/08/2010). Por motivo de erro bancário
no processamento das informações originou-se o erro, sendo que nada temos em contra a referida

empresa, que sempre vem trabalhando de forma ética e responsável no ramo de atividade de ma

teriais de construção. No Intuito de Aclarar a situação perante o mercado, escrevemos essa nota.

Lages, 31 de agosto de 2010

Giassi Comercio de Ferro e Aço LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
•

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL· FROHAB

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2010

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL· FROHAB
TIPO: menor preço POR ITEM

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 01 (uma) retroescavadeira hidráulica e (01) um guindaste
veicular, novos, ano de fabricação 2010 ou 2011, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outu

bro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 9 horas do dia 17 de setembro

de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 9h15min do mesmo dia, na

sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para à contratação: R$ 292.650,00
(duzentos e noventa e dois mil seiscentos e cinqüenta reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida

no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 23 de agosto de 2010.

MARISTELA MENEL ROZA - Coordenadora do FROHAB

EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO N.o 16 E :

17/20]0 VARA FEDERAL JARAGUÁ DO SUL/Se.
1° LEILÃO: 09/09/2010, às 10:00 horas;
2° LEILÃO: 23/09/2010, às 10:00 horas;

Evelyn-P. Bauer-. Leíteeira LOCAL: Hotel Saint Sebastian, Rua Jorge Czerniewicz, 99, Jaraguá do Sul- SC (Sala Beethoven)
O EXMO. DR. DiÓGENES TARCÍSIO MARCELINO TEIXEIRA, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA. I' VARA FEDERAL E
JEF CRIMINAL DE JARAGUÁ DO SUL, FAZ SABER,que levará à venda em arrematação pública, fias datas, local, horário e sob as

condições adiante descritas, os bens penhorados nos processos: 1) 2001.72.09.004762-9. Exeq: União. Exec: Barra Com. Material Constr.
Serv Terraplanagem. Bem: Parte ideal corresp. 80.000m' do terreno em Jguá Sul, Estrada Jaraguá, [dos cl José Steilen. Matr. 5891 CRl/Jgua
Sul. Obs: Remanesce área 25.000m', não é objeto penhora, edif. casa e olaria. AV: R$ 410.000,00. Ónus: Diversas Penhoras. 11
2001.72.09.004834-8. Exeq: União. Exec: Metalin Ind. de Máq. Ltda. Bem: matriz estampo pi furação eixo máq cortar grama. AV: R$
3.000,00. Local: Dep. Leiloeira. 3) 2008.72.09.001432-1/2008.72.09.001438-2. Exeq: CEF. Exec: Angela Muller e JM Ind. Com. Ltda. Bem:
terreno Corupá/SC, Av. Getulio Vargas, área 338,17m'. Matr. 41304, CRl/Jgua Sul. Edif. constr 2 pav., térreo cl salas com./2' pav. inacabado.
AV: R$ 250.000,00. 4) 2008.72.09.000294-0. Exeq: CEF. Exec: Osmarina Helena Kruger. Bem: Metade ideal terreno, área 237,5m',
Corupá/SC, Rua 61-Ludovico Weiller. Matr. 14414 CRl/Jgua Sul. AV: 30.000,00. 5) 2006.72.09.002197-3. Exeq: CEF. Exec: Frangos
Murara Ltda. Ação Pendente: Emb. Exec. 2007/1074-8. Bem: Parte ideal de 60.000m' de terreno GuaramirimlSC, Id dir. Rod.SC-413, entre

km 4 e 5, fite 38m e [dos 379m cl José S. Dias. Edif. 2 casas alv. 140,5m' e 102,lm' e galpão 59,7Im': Matr. 5836 CRVGuaramirim. AV: R$
70.000,00. Ónus: Hipoteca favor BESC e penhoras. 6) 2009.72.09.000173-2. Exeq: CEF. Exec: Rodrigo Machado ME. Ação Pendente: Emb.
Exec. 2009/621-3. Bem: piscina cl 4x8xl ,20, 40.000L, usada. AV: R$ 6.000,00. Dep: Rodrigo Machado, Rua Francisco Hruschka, 1022, São

Luiz, Jguá Sul. Ônus dos Arrematantes: Cabe aos arrematantes a comissão da leiloeira (5% do valor da arremataçãoj.custas judiciais (0,5%
si valor do lanço e verificar elou uitar débitos de condominio. Advertências es eciais conforme edital dis onlvel no site abaixo.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

T0!VIADA DE PREÇOS N° 127/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Menor Preço GLOBAL
OBJETO: Este edital tem por objeto a aquisição de 250 (duzentos e cinqüenta) lixeiras metáli
cas em conformidade com os dados identificativos no item I - Objeto e demais Anexos do Edital,
com fornecimento da instalação, em áreas de uso comum do Município. Regimento: Lei Federal
nO 8.666/93 e suas alterações posteriores. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVE·
LOPES: At� às 13:30 horas do dia 21 de setembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Será às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Ge
rência de Licitações e Contratos. VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 55.500,00 (cinqüenta
e cinco mil e quinhentos reais). INFORMAÇÕES: A íntegra doEdital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Dúvidas e esclarecimentos poderão
ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**47) 3370-7253, ou ainda pelo e-mail

marcio.obras@jàraguadosul.com.br .

.

Jaraguá do Sul, SC, 26 de aqosto.de 2010.
/

Cecília Konell· Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 126/2010

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliação da E.M.E.F Helmuth Guilherme

Duwe, localizado na Rua 857 - Gerhardt Muller, bairro Rio da Luz em Jaraguá do Sul - SC, para
um total de 385,74m2 (trezentos e oitenta e cinco virgula setenta e quatro metros quadrados), com

fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e

demais alterações posteriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09:00 horas do dia 20 de setembro de 2010, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito
a Rua Walter Marquardt n° 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC. ABERTURA dos
ENVELOPES: 09:30 horas do dia 20 de setembro de 2010, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: dias: 09/09/2010, 13/09/2010
e 17/091-2010 as 08:30 hs - Agendar visita com EngO Ivan Andréias Wolter, no telefone (47) 2106-
8147 nos horários das 7:30 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 hs. RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS:
O edital estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.
Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Planilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço acima, no horário
das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, mediante apresentação do recibo de pagamento de
taxa de R$ 20,00 (vinte reais). A taxa para pagamento dos Anexos do Edital, deverá ser retirado no

.Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endereço acima. ORÇAMENTO ESTIMATIVO DA
OBRA: R$ 401.704,26 (quatrocentos e um mil setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima
ou pelos e-mailsmiriam.educacao@jaraguadosul.com.brourose.compras@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 26 de agosto de 2010.

CEcíLIA KONELL
Prefeita Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



;<Ó,

o CORREIO DO POVO • .Ouarta-feíra, 1 de setembro de 2010 S 23egurança

TRAGÉDIA

Bebê se afoga com leite materno
Bombeiros foram acionados, mas não conseguiram salvar a criança, de três meses

MASSARANDUBA

Um bebê de apenas três
meses morreu após se

engasgar com o leite
materno, às 10h de ontem.

At.ragédia
aconteceu no

bairro Campinas, em

Massaranduba. O co

mandante dos Bom
beiros Voluntários, Gilberto Ale

xandre, disse que os socorristas
fizeram todos os procedimentos
necessários para reanimar o me

nino, mas ele já estava sem os si
nais vitais. Segundo o comandan
te, a corporação foi acionada por
uma vizinha porque a família da

criança não tem telefone em casa.

"A mulher disse que a criança
estava passando muito mal e não

deu mais detalhes sobre o que ha
via acontecido", comentou. O bebê
foi levado para o pronto-socorro de
Massaranduba, onde foi constatado

que ele havia morrido. O corpo foi
encaminhado ao IML (Instituto Mé
dico Legal) de Jaraguá do Sul, que

vai emitir um laudo para confirmar
a causa da morte.

.

A mãe da criança registrou um

boletim de ocorrência na Delegacia
de Massaranduba. Segundo a Polí
cia Civil, a mulher disse que o bebê
arrotou depois de mamar e foi colo
cado no berço de barriga para cima

,

A mãe contou que foi ao banheiro

após amamentar, e, quando voltou,
viu que,o menino estava roxo. De

sesperada, pediu para a vizinha
chamar os bombeiros.

O diretor do Hospital Infantil
Jesser Amarante Faria, de Ioínvíl
le, Artur Wendausen, disse que é
muito comum a instituição aten

der casos de bebês que se engas
gam com o leite matemo.

De acordo com ele, a morte

pode acontecer por procedimentos
incorretos durante a amamentação,
mas também há outros motivos.
"Problemas como refluxo, distúr
bio de deglutição e má formação
da face podem aumentar o risco da

criança engasgar", comentou.

• Daiane Zanghelini
d...@ocorreiodopovo.cOlD.br Cuidados básicos podem garantir segurança e bem-estar ao bebê

SEGUNDO BOMBEIROS, TEMPO SECO FAVORECE AUMENTO DAS OCORRÊNCIAS

Agosto registra mais incêndios
JARAGUÁ DO SUL

O número de incêndios pra
ticamente dobrou no município
nos últimos 30 dias. Foram 30
ocorrências do dia 10 a 31 de agos-

I to, enquanto a quantidade não

chega a 20 na maioria dos meses.

De acordo com o comandan
te dos Bombeiros Voluntários,
Fabiano Cândido, o fogo em ve

getação foi o que alavancou as

estatísticas: foram nove em agos-

Nos últimos 30 dias, foram
30 registros no município.

Ocorrências de fogo em mato

foram as que mais cresceram

to, quando a média normalmen
te não chega a quatro por mês.

Segundo ele, os incêndios em

mata são causados, principal
mente, por imprudência da po
pulação. No entanto, ele destaca

que o tempo seco acaba fazendo
com que as chamas se alastrem e

o fogo tome proporções maiores.
"Muitas pessoas ainda têm o

costume de queimar o lixo e fa
zer queimadas para limpar o ter-

reno. Só que, com otempo seco,
a tendência é que a situação seja
agravada", comentou Cândido.

De janeiroa agosto deste ano,
a corporação atendeu 157 ocor-.

rências de incêndio. No. mesmo

período'do ano passado, foram
154. Em 2009, os meses com

maior número de incêndios fo
ram abril (34 ocorrências) e agos
to (22), que somaram 22 registros
de fogo em vegetação.

ACIDENTE
Jovem se recupera

O motociclista Geovane Ne

eneg Leite, que sofreu um aci
dente na tarde de segunda-feira,
no trevo do Guamiranga, está se

recuperando dos ferimentos.
Ele permanece internado em

um quarto do Hospital São José.
Segundo os Bombeiros Voluntá
rios, Leite apresentava suspeita
de traumatismo craniano, lesão
na bacia e· suspeita de fratura
nas pernas.

LOMBADA ElETRÔNIG/\
Menos velocidade

I

Desde a manhã de ontem, a

lombada eletrônica da rua Feli
ciano Bortolini, próxima ao cru

zamento com a rua Francisco

Stinghen, na Barra do Rio Cerro,
passou de 60 km/h para 40 km/h.

Segundo o gerente de Trânsito,.
José Antônio Schmitt, a mudança
se deve à indicação assinada por
todos os vereadores e por solicita

ção de vários moradores daquele
bairro. As autuações devem iniciar
a partir do dia 14 de setembro.

Dicas' para
amamentação

• Num ambiente tranquilo, sente

se com uma almofadinha sob
o braço que irá apoiar o bebê

e, outra, nas costas, para se

acomodar bem. Incline-se

levemente para frente e

segure o bebê de maneira

que fique com a cabeça mais

elevada que o resto do corpo;
• Além do mamilo, o bebê deve

abocanhar o máximo possível a

auréola para melhorar a saída do
leite. Isso também evita que ele

engula ar pelos caminhos da boca,
como acontece se não pegar o

seio corretamente;
• Ao terminar, tente fazê-Io arrotar,

mas ele só o fará se tiver ingerido
ar durante a amamentação;

• A orientação é colocá-lo o no berço
com a cabeça mais elevada do que
o restante do corpo;

• Os especialistas recomendam que
a criança durma de barriga para
cima ou inclinada para
o lado direito.

Fogo no .Morro
da Boa Vista e
na BR-280
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM

OS Bombeiros Voluntários
atenderam a um incêndio no

Morro da Boa Vista por volta
das 17h de ontem. Como o lu

gar é de difícil acesso e não era

possível subir com o caminhão
de incêndio, a equipe chegou
ao local de jipe e usou abafa
dores para acabar com o fogo.
De acordo com o.s bombeiros,
a área atingida era pequena. A

suspeita é de que alguém que
ria queimar parte da vegetação
rasteira e 'que o fogo acabou se

alastrando.

CORTICEIRA

Por volta das 13h de on

tem, uma área de mata às

margens da BR-280, na en

trada no bairro Corticeira,
em Guaramirim, também foi

atingida pelo fogo. Os bom
beiros trabalharam por meia
hora e utilizaram mil litros de

água para apagar as chamas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



24 Publicidade o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 1 de setembro de 2010

PARA O ANO INTE-IRO!

Dê uma assinatura

anual de presente.
E ganhe o Cartão COB.'''O+

e a Revista Blush*

(47) 2106-1919
www.ocorreiodopovo.com.br
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