
Cestabásica
•

maiscara
De agosto para

'

setembro, alimentos
.

considerados essenciais
tiveram acréscimo de
0,60%. Tomate foi o

vilão, com alta de 60%
no período.

Página7

Primavera
em casa
Jardim vertical é,

uma boa opção para
repaginar a decoração e

ainda ficar em contato

com a natureza.

Construir&Reformar
Página13

PIERO RAGAZZI

110M DE
ATU LDO
ES � O

PRECISA SER
RE I T

Matwee busca pontos
contra o Corinthians

Equipe tenta diminuir a vantagem
do time paulista que lidera a

competição. Confronto será
transmitido às 19h pela SporlV e

pelas rádios da região. Página- 21

Vice-prefeito, Irineu Pasold
(PSDB) foca campanha no Vale
do Itapocu e diz que coligação

deve eleger pelo menos

um deputado-estadual pela
região. Para o tucano, que já
foi prefeito entre 1999 e 2004,
Estado e Prefeituras devem
trabalhar com maior sintonia.

Páginas8�9
Motogiro deve
reunir mais de
30 mil pessoas

Shaw de bandas e de manobras
radicais começa hoje no Parque
de Eventos. Exposição de motos
também é atração. Página 19

IPVA
Motorista pode pedir devolução
Quem teve o veículo roubado ou furtado deve entrar com pedido junto
ao Detran para receber a devolução de parte do valor pago pelo IPVA.
Prazo para requerimento é de cinco anos. Página 4

CE ENÁRIO
Ponte será inaugurada em outubro'
Pista de rolamento e a iluminação estão sendo concluídas.Ao
todo, estrutura deve ter 190 metros de extensão e 15 metros de
largura, com um custo total de RS 3,8 milhões. Página 19

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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�,2' História

1994
Pelo fim do

embargo a Cuba
,Yi;:;'>.?No dia 10 de setembro de 1994, a 8a cú

:'pPla do "Grupo do Rio" exige reformas de-
'i .. "i{. �!.",,' .

,,:;��cráticas em Cuba � o fim do embargo
'��9s Estados Unidos à ilha. O pedido é mais

':� entre os que são feitos por diversos pa
;�� desde 1962, quando o governo ameri

,;S�o decidiu impor o embargo econômico,

,'i��ercial e financeiro, que mais tarde seria

,,�sformado em lei e ampliado pelo presi
::dente Bill Clinton, em 1999.'

.>I,'''Este mês, 48 anos depois do início da

"proibição, a Anistia Internacional publicou
",ê,\.ÚTO comunicado lamentando a decisão do
atual presidente americano, BarackObama,

,

'de dar prosseguimento a uma política que a

AI classificou como "ineficaz e prejudicial".
No ano passado, outro relatório da organi
zação indicava que as sanções aplicadas em
Cuba haviam prejudicado a população até
.mesmo em relação ao acesso a remédios e

, tecnologias médicas.
Desde 1999, a lei ainda proíbe que fi

liais estrangeiras de companhias estadu
.nídenses comercializem com'Cuba em va

.lores superiores a 700 milhões de dólares
, anuais. Ainda assim, nem todo comércio

•• entre Estados Unidos e a ilha está proibido
-::--apartir de 2000, foi autorizada a exporta-
-ção de alimentos dos EUA para Cuba, com
.acondíção de o pagamento ser feito exclu
:,"'sivamente à vista.

.,i�;;; A medida permanece até hoje, tornan
"do-s� um dos mais duradouros embargos
; ':��onômicos da história modema. Comp
,':tnna questão controversa em todo o mun

.: /'40, é desaprovado formalmente pelas Na-

"'çõesUnidas e suaAssembleia Geral; que em
,;:�907 condenou .pela 16a vez consecutiva o

"embargo, por 184 votos a quatro.
, .�

.';'"

''''AJUD.A
, '

,

HINO JARAGUAENSE
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DIVULGAÇÃO

Uma escrita
sem palavras

Por volta do século 15, a civilização inca - originá
ria das montanhas do Peru - alcançava o seu apogeu.
Apesar de ser considerado um povo antigo, os incas já
haviam se desenvolvido a ponto de alcançar um alto
nível de arquitetura, construção de estradas, pontes e

engenhosos sistemas de irrigação.Uma de suas realiza
çõesmais curiosas, no entanto, é a invenção dos "quipus"

Apesar de a comprovação ser quase impossível, his
toriadores acreditam que esse sistema era,utilizado no

, lugar da escrita, que não existia no Império Inca. Com os

quipus, era possível gerir o império e atémesmo criar es
tatísticas permanentemente atualizadas, como recensea
mentos populacionais incluindo idade e sexo.

Os quipus consistiam em um cordão ligado a outro

cordões menores de lã ou materiais de diferentes co
res, com os números dados pelos nós e dependendo
da cor de cada cordão. O sistema ainda era usado

para registrar o número de cabeças de gado, tributos,
entradas e saídas de armazéns, além do registro de
fatos históricos e ritos mágicos. Apesar de os quipus
de utilização diária (como os estatísticos) já terem

sido decifrados, os de ordem religiosa ainda perma
necem ummistério.

,.', T;,�.' ,,"'" �'
'..� ',';' .' ,< '.' -

,�,'

Quipus, sistema inca que substituía a escrita.
Os nós inferiores representam unidades, e a leitura
é feita em ordem crescente, de baixo para cima

PELO MUNDO

1

Primeiro jornal
AGazeta do Rio de Janeiro foi lançada

em 1808, marcando o dia la de setembro
como o surgimento do primeiro jornal
impresso do Brasil. Até a sua publicação,
fruto da fuga da Família Real para o Bra
sil, era terminantemente .proíbído aos

moradores do país o acesso a publica
ções. No início, era publicado duas ve
zes por semana e consistia emum jornal
oficial, com comunicados do governo.

18

Assassinato de Sissi
.

No dia 10 de setembro de 1898,
o anarquista Luigi Lucchení assas-
'sina a. imperatriz da Áustria, Eliza
beth de Wittelsbach, também co

nhecida como "Sissi". Ela era filha

doDuque Maximilian e da Duquesa
Ludovika. Aos 16 anos, casou-se com
Franz Joseph I, em festa que foi con
siderada o maior acontecimento so

cial do século.

1972

Fittipaldi na Fórmula 1
o piloto brasileiro Emerson Fitti

paldi venceu seu primeiro campeona
to de Fórmula 1 no dia la de setembro
de 1972, em uma corrida. disputada
no autódromo de Monza, na Itália.
Além de ser o primeiro brasileiro cam
peão mundial de Fórmula 1, Emerson
também foi o primeiro a ganhar uma
500 milhas de Indianápolis e se sagrar
campeão na fórmula Indy.

o isqueiro
Durante o século 16, quando o hábito de fumar começou a se

popularizar, surgiu a caixa de pederneira: um antepassado do isqueiro
que era equipado com pedra e roda de fricção.Apartir de 1820, um

. dosmais apreciados passou aser a
Ii

Lâmpada de Dobereiner", que era
operado eletricamente e usava combustível líquido..

A EMPRESA ACHE E ANOTE EDITORAÇÃO LTDA, com endereço rua João
Marcatto n013, Centro, inscrita no CNPJ nO 10.266.411/0001-87 Inscrição Estadual
nO 255.668.82, comunica conforme Boletim de Ocorrência que foi extraviado o Blo
co de Notas da empresa com a seguinte numeração 00052 à 00101.

PERDA DE DOCUMENTO
Comunico que foi extraviado NF nO 001094, da empresa MS Vis

toria, Rua Walter Marquardt, 250, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, com
emissão 18/8/10, de posse Celso Ricardo Romão, tel. 3371-1141. BO
nO 00050-2010-07942.

COMUNICADO
CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI, comunica que requereu junto a FUJAMA (Funda

ção Jaraguaense de Meio Ambiente), a Autorização Ambiental - AuA, para a atividade
, de recuperação da margem do Rio Itapocu (Muro de Arrimo) em sua propriedade, loca
lizado na Rua Augusto Mielke, 466 - Vila Baependi - Jaraguá do Sul/SC, O Prazo para

, impugnação junto à FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publicação,
sendo ,que o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.
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PONTO DE VISTA

SÁBADO TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
Fernando Rizzolo, VictorDanich, OAB deJaraguá JorgeBrognoli,

Advogado sodólogo do Sul economista

BR-280: será que agora sai?
á virou lugar comum a pergunta que dá título No mesmo ano, Jaraguá do Sul aparece na 6a
a este texto. Sempre que algum anúncio é fei- posição do ranking estadual, respondendo por
to em relação ao assunto, as pessoas lançam 3,20% da composição do PIB catarinense. Iaraguá
a dúvida: 'será que agora sai?É entendimento do Sul, em 2006, possuía um PIB per capita da or

geral de que a obra de duplicação da principal ro- dem de R$ 22.599,65, colocando omunicípio na 14a

dovia que corta a região já está mais do que urgen- posição do ranking estadual.
te. Em diversas ocasiões já foram apontadas razões No período de 2002 a 2006, o PIB per capita do

que tornam este empreendimento necessário.Mas município acumulou um crescimento de 28,1%
vale sempre como registro alguns. dados, aponta- contra 56,9% da média catarinense. Em 2008', a ba
dos em recente estudo divulgado pelo Sebrae. lança comercial de Jaraguá do Sul apresentou um

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística saldo positivo de US$ 598.442.855. No período de
(IBGE) aponta uma população de 1.193.767 habi- 2004 a 2008, suas exportações e importações apre-
tantes na região Norte de Santa Ca- sentaram um crescimento de respec-·
tarina, formada por 26 municípios, , , tivamente, 192,4% e 169,6%. Segun-
enfatizando a participação do Vale Com a notícia de que do dados do Ministério do Trabalho e

do Itapocu. Conforme os dados do finalmente houve Emprego, no ano de 2008 Santa Cata-
IBGE, relativos a 2006, a movimenta- Ii�eração da licença rina contava um total de 374.629 em-

ção econômica dos 26municípios da ambiental, esperamos presas formalmente estabelecidas.

região segundo a composição do PIB que prevaleça o Estas empresas, tomando como refe-,
foi de R$ 22,9 bilhões, o equivalente consenso entre os rêncía o mês de dezembro de 2008,
a 24,6% do PIB catarinense, a maior órgãos federais foram responsáveis por 1.777.604
do Estado. No mesmo ano, o PIB per para que a obra de

empregos com carteira assinada. Em

capita da Regional Norte era de R$ duplicação da BR-280 Iaraguá do Sul, tomando-se como

19.574,64, o maior no comparativo de fato se torne referência dezembro de 2008, havia
realidade.

em nível estadual. 8.727 empresas formais, as quais ge-
Com relação ao cenário em- , , raram 64.433 postos de trabalho com

presarial, segundo informações do carteira assinada.
Ministério do Trabalho e Emprego referentes ao Diante destes indicadores percebe-se uma dis-
ano de 2008, a Região Norte' apresentava um total tância acentuada em relação ao que região do Vale
de 65.428 empresas, que geraram no mesmo ano do Itapocu produz como riquezas e o que recebe
347.019 empregos formais. em termos de investimentos públicos em áreas es-.

Outra referência díz respeito ao Indice Fírjan de '

.

sencíaís visando a assegurar infraestrutura neces

Desenvolvimento Municipal que no ano 2000 era sária para que continue se desenvolvendo.
de 0,6383, colocando Santa Catarina na 6a posição O documento entregue aos candidatos ao go
no ranking nacional. Já em 2006, o Estado aparece verno do Estado e ao parlamento (Senado, Câma
na 4a colocação, superado somente por São Paulo, ra Federal e Assembleia Legislativa)' enfatiza estas

Paraná e Rio de Janeiro, respectivamente. Segundo questões que a sociedade organizada, por meio de
este indicador, Jaraguá do Sul é o município de me- suas representações, considera imprescindíveis ao

lhor qualidade do Estado. desenvolvimento regional.
Citando, ainda, dados do IBGE e da Secretaria Com a notícia. de que finalmente houve libera-

de Estado do Planejamento de Santa Catarina, em ção da licença ambiental, esperamos que prevaleça
2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ o consenso entre os órgãos federais para que a obra .

93,2 bilhões, assegurando ao Estado a manutenção de duplicação da BR-280 de fato se torne realidade.,
da 7a posição relativa no ranking nacional. E a dúvida se torne certeza. BR-280: agora sai!
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IMAGEM DO DIA

(omissão
Central Organi�adora, sociedades de

tiro, m
..
aj.e�t�des da Schützen

..

fest parto iciparamdo de�file CIVICO de 7 de setembro par� li ,
.

promover a 22a edlçãe da festa, que acontece de
. 7 a 12 de outubro no Parque Municipal de Eventos.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
.

t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O CONDOMíNIO EDIFíCIO DIANTHL!S; com sede na Rua Mari�'
na Frutuoso, nO 300, Centro, Jaraguá 'do Sul, CEP.B9251-500· e .

inscrito no CNPJ sob nO 00.082.956/0001-80, vem mui respeitosa-
.

mente, através da presente, convocar todos os condôminos e pro- ..'.

prietários à participar da Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no salão de festas do próprio edifício, no dia 23.09.2010, ....
às 19:00 hs na 1 a convocação e às 19:30 hs a 2a convocação com

o?

,:t-..

qualquer número de presentes, onde serão tratados os seguintes':
assuntos:
• Votação para liberação ou fechamento de sacadas;
• Votação para liberação de ar condicionado' na
parte externa do edifício;

• Regulamentação da cobrança de taxa de

limpeza do salão de festas..
• Votação para cobrança de taxa de reforma.

Jaraguá do Sul, SC, 30 de Agosto de 2010.
.

LOURIVÀL SILVEIRA RAMOS - SíNDICO

,A MÃ
Centros culturais
realizam café

AI ES:

Baile e' feüoada
.no sábado, dia 11

Feijoada e baile são atrações nesse

sábado. Na Igreja São Sebastião aconte

ce às llh30 a 8a Feijoada do Movimento
Familiar EPC (Encontro de Pais em Cris

to). O almoço custa R$12. Em Schroeder
acontece baile na' Sociedade Bracinho
em parceria com a 6a fase de Adminis

tração da Unerj. Ingresso ao custo de
R$ lO, no Posto Mime em Schroeder, na
Flash Vídeo Locadora em Jaraguá do Sul
e no Posto 28 em Guaramirim.

CAPACITAÇÃO
Curso de Ubras
na Unerj/PUç

A Unerj/PUC oferece um curso de

capacitação de Libras (Língua Brasileira
de Sinais), Aprenda a falar com as mãos
- básico I, de 18 de setembro a 4 de de
zembro. As' inscrições vão até amanhã

pelo .síte da universidade, www.unerj.br,
no menu extensão. O investimento é de
R$ 196 par,a acadêmicos e R$ 228 para
demais interessados. O valor pode ser

parcelado em três vezes. Informações
pelo (47) 3275-8233.

O Centro de Cultura Alemã e o Centro
Cultural Neue Heimat realizam dia 12 de
setembro uma Tarde Cultural com café

. colonial. O evento inicia às lSh30 com
apresentações de música, canto' e dan-

.

ças folclóricas, na Associação Vierense.

Ingressos à venda na sede do Centro de
Cultura no valor de R$12,50 (adulto), R$ 6
(infantil). Informações pelo telefone (47)
3371-8525 ou pelo e-mail centrodecultu

raalema@gmail.com.

TRAOICÃO,;:;

Festa, de Rei com
Baile no 'Alvorada

A Sociedade Recreativa Alvorada, de
Iaraguá do Sul, homenageará amanhã
com. Festa de Rei e Baile a majestade,
senhor José Amaro da Silva. Os festejos
começam ãsIdh com a concentração. na
sede social. O baile inicia às 22h30 com

animação de Porto do Som e Banda Pá

ginas. Ingressos antecipados a R$ 12, nos
seguintes locais: Posto Mime Matriz, Pos
to Mime Rio Cerro, Posto Mime Barra �
FlashVídeo Locadora.
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A IVER ÁRI

Eventosmarcam
os49anosdaWeg
Cultura e serviços serão presentes para comunidade
JARAGUÁ DO SUL

Atividades, culturais,
orientações de saúde e

prestação de serviços.
Assim, a Weg celebra
49 anos de história, na
próxima semana.

aniversário da empresa
acontece no próximo dia
16, mas as comemorações

..... seguem de 14 a 19 se se

tembro. A programação (veja no

quadro) inclui sessões de filmes no
Museu, apresentação daOrquestra
Filarmônica da Scar e realização de
mais umaAção Comunitária.

A 14a Ação Weg será na Arena

Jaraguá, no domingo, dia 19, das 9h
às 17h. Quem passar pelo local terá
acesso gratuito a serviços como:

exames de glicose, colesterol e pul
mão; verificação de pressão arterial;
teste de acuidade visual e audiome
tria; orientação nutricional; avalia
ção física e postural; exame, para
prevenção do câncer de mama e de

próstata; emissão e regularização
do CPF, solicitação do cartão cida
dão, simulação de financiamento
habitacional, entre outros.

A expectativa é superar nesta

edição o número de 36 mil aten
dimentos. Nos 13 anos da campa
nha já foram realizados cerca de
223 mil serviços.

. • Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Filarmônica "brinda" comemorações

A 14a Ação
Wegserá
na Arena

Jaraguá, no
domingo,
dia 19, das
9h às 17h.

Ação Comunitária deve realizar
mais de 30 mil atendimentos
no domingo dia 19

Programação �e Aniversário
Outro destaque da programa- gratuitos edevem ser retiradosan- • 14/9 - Reestrei� do docurrientário

'

Çã9·",'dé, aJll.·Y�r?,ário é -a apresen- 'tecipadamente na Scàr. Nestecon- "Jarag�á do Sul Ontem e Hoje'"
'

" .' .

"t' Horá'rio': 19h I
",

taç'ãõ '�ija', C1fnúestra:,';&'ilàITnõmta, .,>.;:4cer10, os instrumentistas liderados"1 •.•. Local:" Pequeno, Teatro da Sear
'

que traz'de volta para a cidade a'
,"

pelo cmaestro Daniel Bortholossi ,
• 15/9 'e 22/9 - Exibição do filme '

temporada 'Caminhos da Música', mostram à plateia cinco obras. O '

",' .

u

Jaraguá do Sul Ontem e Hoje"

Patrocinada pela Weg. O espetá- programa conta com composições', ;" .,Sess.ões às,�Oh, 15h e 19h '.
,

, . . . ,
Locat MuseuWeg' ,culo acoptece no proximo dia 16, de Franz Schubert, Gabnel Fauré...

"

Aberto ap públic9' Entrada gratuita.
quinta-feira,' às 20h, no Grande IohanrrStrauss lI, Aram Kachatu- :,',. "�., f Apres�ntaçã'o da

'

,I
'

Teatro da Scar. Os ingressos são rian e EdvarGrieg.
. '

,

" ,

Orquestra Filàrrponiça ,

Horário: 20h
Local: Grande Teatro da Scar
Entrada gratuita. R.etirada de
ingressos na Sear e no Museu

Weg antes do evento.
• 19/9 - Ação Comunitária Weg
Horário: Das 9h às 17h

. ,

DONOS DECARROS ROUBADOS OU FURTADOS PODEM RECEBER IPVA
.....

I

�

Quer aprender
bateria grátis?

Acesse:
www.baquetasliverpool.com.br

Apevi também
celebra os 25
anos da entidade

A Associação das Micro e

Pequenas Empresas do Vale do

Itapocu (Apevi) comemora entre
os dias 13 e 16 de setembro os 25
anos da entidade. Para celebrar
a data, estão previstas homena
gens e palestras aos empresários.

A plenária Acijs/Apevi do

próximo dia 20, no Cejas, a par
tir das 18h, será comemorativa
e contará com homenagens aos

associados. Já o ciclo de palestras
abordará temas como empreen
dedorismo, gestão e sustentabi
lidade. O evento será aberto pela

. profissional de Comunicação,
Malu Salgueiro, da EDM Logos
de Joinville, que falará sobre
"Corno o endomarketing pode
transformar sua empresa", na se
gtl!lda, dia 13, às 16h30.As pales
tras são gratuitas e acontecem no

Cejas, de segunda (14) a quinta
(16), sempre às 16h30 e às 19h30.
Para participar é preciso entrar

em contato pelo e-mail admi-:

nistrativo@apevi.com.br ou pelo
telefone (47) 3275-7028.

�

Roubo deve: ser", comunicado ao Estado
"

Poucos conhecem este direi

to, mas quem teve o veículo rou
bado ou furtado pode receber a

devolução de parte do valor pago
pelo Imposto sobre a Proprie-
'dade de Veículos Automotores

(IPVA). Para isso, é necessário
que o proprietário do veículo

comunique o roubo ou furto ao

Departamento Estadual de Trân
sito (Detran) e à Secretaria da
Fazenda. É imprescindível ain
da que o contribuinte registre o

ocorrido junto à Polícia Militar e
o momento de solicitar o bene
ia, tenha em mãos o Boletim

J Ocorrência (BO).
A restituição da taxa tam

bém é concedida por motivo
de perda total de veículo em

acidente de trânsito. Nesses ca
sos também deve ser apresen-

tado aos órgãos competentes o

laudo pericial que comprove o

acidente. A restituição pode ser

requerida diretamente, na Se
cretaria da Fazenda ou através
da ajuda de um profissional da
área do Direito.

De acordo com o' advogado
Luis Clei Rosa, na maior parte
dos casos, 110 montante do res

sarcimento é calculado propor
cionalmente, a partir do 'número

'

de meses restantes àquele ano,
incluindo o mês em que o crime '

ou acidente ocorreu".
O prazo para a devolução dos

valores ocorre, segundo os espe
cialistas, em até um ano após o

requerimento. Já o consumidor,
conforme Rosa, tem até cinco
anos após quitado o IPVA pára
solicitar a restituiçãodo imposto.

O 'advogado destaca ainda'
que a procura por este tipo' de
benefício é baixa por falta de
conhecimento dos próprios mo
toristas. "Acredito que poucos
solicitam porque esse direito é
de desconhecimento da grande'

.

maioria da população", revela.
'

,

Para entrar em contato com o

Detran, na Capital, o telefone é o

(48) 3381'2100.

.,--- ,_-
-

;;.
.

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$25.00

•

--�.
,

m educação Inscrições: 3055-7104

Em casos de-furto ou roubo, valor do IPVA pode ser ressarcido
'o investimento em "çães li de risco e rentabilidade passada não é'
qarantia de rentabilrdade futura, Na realização de operaqões com
�erivarivos,existe a possibilidade de perdas superiores aos valoresIIw,:.c:t.rln<::

PIERO RAGAZZI
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Comissão Processante da Schützenfest
, ,

volta a se reunir hoje para o que deve ser

a última tomada de depoimentos de. tes
témunhas arroladas no processo de apu-

ração das denúncias sobre a festa do ano passado.
Estão agendados os depoimentos do ex-presidente
da ACSTVI (Associação dos Clubes de Caça e Tiro

_

do Vale do Itapocu), Nelson Sjõberg, e o atual presi
dente, Celso Hille, para as 16 horas e 16h30.

Sjõberg e Hille foram convocados pela comissão,
já que tiveram envolvimento na formalização do

contrato com a Fábrica do Shaw, empresa terceiri
zada que organizou a 21a Schützenfest. Eles também
estavam na lista das testemunhas convocadas pela

Complicou
Preocupa os candidatos a exigência da Justiça

Eleitoral imposta para estas eleições de obrigar o
eleitor a apresentar o titulo e mais um documento
com foto para poder votar. Como as pessoas não
estão acostumadas a isto, já que até 2008 apenas
um documento oficial servia, a tendência é que
o número de abstenções aumente consideravel
mente. Mais um empecilho na acirrada disputa
por vagas no Executivo e Legislativo.
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ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

defesa da prefeita Cecília KonelI (DEM). Os depoi
mentos deles estavam agendados para quarta - feira,
mas tiveram que ser adiados porque o advogado de

defesa, �ioadr Silveira, não compareceu alegando
não ter sido intimado pessoalmente. A notificação
foi entregue pormeio de sua assessoria,

Desta vez, a assessoria da comissão entregou a

notificação diretamente ao advogado e a decisão
é que as testemunhas serão ouvidas independen
temente da presença ou não do mesmo, já que há

prazos a serem cumpridos e que não podem ser

protelados. A prefeita foi, mais uma vez notificada

pela comissão, que entende desta forma estar ofe
recendo o amplo direito de defesa.

lógico
E até porque, quem esquecer de levar dois do

cumentos, dificilmente voltarámais tarde à' seção
eleitoral. Principalmente os que moram mais Ion
ge e dependem de ônibus, por exemplo. Muitos,
inclusive, nem título de eleitor tem, já que até o

último pleito só a identidade bastava. Pagar a ba
gatela de R$ 4,50 depois para recuperar o título,
no caso de ser a terceira ausência não justificada,
é muito mais cômodo.

DIVULGAÇÃO

Prefeituras da Arnvali (Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu) devem se engajar no trabalho de divulgação do

seguro DPVAT. O assunto foi discutido ontem, na reunião do

Colegiado de Saúde daAssociação, coordenada pelo secretário
de Saúde de Jaraguá, Francisco Garcia. O seguro é um direi
to de todo o cidadão, concedido em caso de morte e invalidez

permanente decorrentes de acidentes causados por veículos.
automotores terrestres. A indenização pode 'ser requerida até
três depois do acidente, e o valor pode chegar a R$ 13,5 miL

. .

01
Movimento que começou na Europa e vem

se espalhando pelo mundo, o Dia Mundial Sem
Carro chega a Jaraguá do Sul no próximo dia 22.
A coordenação é do Núcleo de Responsabilidade
Social Empresarial, Acijs, Sesi, Sesc, Viação Cana
rinho e Polícia Militar. É, na verdade, um convite
ao uso dos meios de transporte coletivos e a bici
cleta. Várias ações estão programadas para o dia
todo, principalmente das 9 às 18 horas.

FALA Aí!
A população quer que o
setor público funcione.

igual ao privado.
CJAHfiílDAlOiA DEPUTADO
mAOOA�DIE1ER,JINSsEI

(PP)"COIl'Ue'fUIHO
ÚNOCO,AOOiAOOHiO
GOVelNODD5'fmm

Sem
A ideia é reduzir 30% do tráfego naquele dia.

Para isso, será feita medição. do movimento nas

dez ruas onde existem sensores, onde, no último
dia 17, foram registrados 130 veículos. Também
será feita a medição do uso de estacionamentos
nas principais empresas, avaliação da emissão de
C02 e avaliação da utilização do transporte pú
blico. No dia 18 serão realizadas blitzes educativas

. para informar sobre o movimentá.

PIERO RAGAZZI

PIERO RAGAZZI

Visita
A candidata ao governo do Estado, Ideli Salvatti (PT), cumpre hoje

agenda no Vale do Itapocu. Começa por Guaramirim, às 9 horas, de
pois segue para Jaraguá do Sul, às 10 horas, onde almoça com sindi
calistas, na Arweg. A partir das 15 horas, estará em Corupá. Nas três
cidades, a candidata fará uma caminhada pelas ruas centrais, acom
panhada do vice Guido Bretzke (PR), e dos candidatos a deputado
estadual e federal da coligação..

Capacitação
Cerca de 100 profissionais concluem hoje o curso de formação

de agentes comunitários de saúde da região Nordeste do Estado. A
formatura acontece a partir das 19 horas, no Parque de Eventos de

Iaraguã do Sul. Os profissionais atuarão ,em ações do PSF (Programa
Saúde da Família), do governo federaL
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CHARGE EorrORIAL

Avancos e atrasos
�

ma pesquisa divulgada ontem pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Esta

tística) levanta mais uma vez a polêmica
-.." sobre a ineficiência dos serviços públicos
no Brasil, onde se paga a maior fatia de impostos
do mundo. Os dados mostram que o país avançou
muito em alguns setores, mas,
do outro lado, preserva atrasos

inaceitáveis para um país que se

coloca entre os desenvolvidos e,
.

principalmente, onde o governo
alardeia tanto os índices sociais

alcançados na última década.
No saneamento básico, as

melhorias acontecem numa velocidade muito

aquém da desejada. O acesso à rede de esgoto
passou de 46,4% em 1992 para 60% em 2009. São

quase duas décadas de atraso. Esse número é
fundamental na consideração daONU para o Ín,.
dice de Desenvolvimento Humano '(IDH), que
coloca o Brasil entre as últimas posições. Além

disso, a falta de saneamento básico interfere ne

gativamente na qualidade de vida da população,
aumenta os gastos com a saúde pública e causa

danos ao meio ambiente.
Um dos setores quemais apresentaram avanços,

segundo a mesma pesquisa do IBGE, é a telefonia.
Para se ter uma ideia, em 1992,
apenas 19% das casas tinham te

lefone. Atualmente, cerca de 85%
dos domicílios brasileiros pos
suemumaparelho. O crescimento
é de 387% no período.

Este é mais um exemplo do
atraso da iniciativa pública em

comparação com o setor privado no país: É pre
ciso mudar radicalmente este panorama sob o

risco de que as melhorias necessárias' para dar

sustentação ao desenvolvimento econômico

previsto no país fiquem somente no discurso.
O país não pode barrar na falta de competência
dos seus governos.

OOLErrOR

Vendas apontam para
recorde histórico·,

OOLErrOR

o sigilo fiscal existe?mestre -deste ano, se .comparado
com o mesmo período de 2009.

E as vendas de veículos con

tinuarão .aquecldas? Tudo leva a

crer que sim, pois nenhum in
dicador aponta para retração da
noâsa economia nos próximos
meses e a indústria automobi
lística continua apostando no

crescimento do mercado. Se-

.._ onfirmadas as vendas de
312,8 mil veículos auto

motores em.agosto, o Bra
.._ sil pode estar diante de
mais um recorde histórico, visto
que o acumulado do ano atingiu
2.194 milhões e, se anualizadas,
atingirão 3.291 milhões, mon-

.

tante bem superior aos 3.141,2
milhões, registrado em 2009.

O curioso é' que até por volta
do dia 20 de agosto,
as vendas estavam

adormecidas e mui
ta gente apostava
em queda do fatura
menta. No entanto,
mantendo o hístóri
co dos últimos me

ses, elas reagiram de
forma surpreenden
te nos últimos dez

dias, fazendo lembrar os tempos
em que havia aumento de preços
mensalmente e os consumidores
deixavam para comprar nos últi-

. mos dias do mês.
A verdade é que as vendas de

veículos em agosto devem ser

a maior depois do fim do IPI e,

portanto, a segunda maior do
ano, ficando atrás apenas das
vendas de março, quando foram

registradas 353,7 mil unidades
comercializadas. Mas, afinal de
contas, o que leva o brasileiro a

comprar cada vez mais veículos? '

Vários fatores, mas o principal
deles, seguramente, é o bom
momento da economia nacional

que cresceu 8,9% no primeiro se-

Dados
os acontecimentos recentes envol

vendo o vazamento de informações sigi
losas de dados atinentes à declaração de

imposto de renda pessoa física de familia
res ou parentes próximos de candidatos políticos,
a dúvida que surge é: aSecretaria da Receita Fede
ral do Brasil consegue manter o sigilo fi�cal que
o contribuinte espera e imaginava existir?

A Constituição Federal do Brasil é clara ao

determinar no artigo 5°, incisos X e XII a inviola
bilidade da imagem e da intimidade das'pessoas
bem como de seus dados.

A declaração de ajuste anu

al de imposto de renda pessoa
física é um documento sigiloso
ao extremo, pois nele constam

dados que na maioria das vezes

nem os membros da própria fa
mília têm acesso, afinal, todos os
bens e o patrimônio erigido ao

longo dos anos constam na de

claração e não é para qualquer
pessoa que se mostrará esse tipo
de informação.

Entretanto, agora, na nova

moda de evento em que o Brasil é

especialista com sua inventividade,
o vazamento dessas informações
se toma cada vezmais frequente.

O sistema da Receita Federal foi desenvolvido

fornecer seu conteúdo para seu "contratante" que
tem um elevado interesse em saber de informa

ções que os cidadãos comuns não têm acesso.

No âmbito penal, uma série de responsabi
lizações é 'possível: a primeira delas por viola

ção de sigilo funcional, em conformidade com

o artigo 325 do Código Penal, mas nada knpe
de que existam outros crimes cominados, como
corrupção passiva, artigo 317 do CP ou, até

mesmo, o crime de peculato, artigo 312 do CP.
Tudo dependerá da gravidade da informação

que foi exposta indevidamente e

do quanto que a pessoa infrato
ra colaborou no exercício de sua

função e, para os mais céticos

que afirmam que no Brasil nada
se resolve e que tudo sempre
termina numa grande pizza,' eis
a novidade: as coisas mudaram
com a chegada da informática,
afinal, é possível saber quem
acessou indevidamente o siste

ma, por quantas vezes e quais
foram as informações acessadas.

De posse disso, cabe ao su

perior abrir um processo admi
nistrativo contra o funcionário,
que responderá pelos crimes
concernentes. Contudo, e a

pessoa que teve seus dados violados o que
pode fazer? Por certo, processar a Secretaria
da Receita Federal por dano moral e material,
de acordo com o artigo 927 do Código Civil: a

responsabilidade civil objetiva.

guramente, nos próximos dois
anos, teremos pelo
menos duas novas

fábricas de veículos
�
no país (Hyundaí
e Kia) e novos mo

delos continuarão
sendo anunciados
toda semana.

Os importados
também saberão

"
"Mas, afinal de

contas, o que
leva o brasileiro. Entretanto,

agora, na nova
moda de evento,

a comprar
cada vez mais
veículos? em que o Brasil

é especialista"
aproveitar a cota

ção, favorável do dólar, o bom
momento de nossa economia e,

naturalmente, o desejo do consu
midor de dirigir carros elitizados.
Sendo assim, todos ganharão,
como quase sempre acontece

quando as vendas estão aque
cidas? Quase todos! Os que não

se prepararam adequadamente
para atender os consumidores
cada dia mais exigentes ou que
pensam que o mercado vai com

prar qualquer coisa, podem' se
preparar, pois o risco de ficarem
no acostamento é grande. Mas,
isso é uma outra história.

com sua

inventividade,
o vazamento

dessas
- informações se
torna cada vez

�

mais frequente.

"

para não permitir falhas ou acesso fácil de infor

mações sigilosas, 'todavia, não existe qualquer
impedimento ou restrição de' acesso para fun
cionários que trabalhem, ou estejam diretamen
te ligados às declarações de imposto de renda.

Eis o cerne da questão, uma vez que ao acessar
esses dados um funcionário pode indevidamente

Antonio Gonçalves, advogado,
.

pós-graduado em Direito Tributário, Direito
PenalEmpresarial eDireito Penal-Teoria dos Delitos

Evaldo Costa, diretor do Instituto das
Concessionárias do Brasil, escritor,

consultor, conferencista e professor
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Eu N IA ÉSTIGA

Cesta básica registra leve alta
De agosto para setembro, alimentos considerados essenciais tiveram acréscimo de 0,60%
JARAGUÁ DO SUL

Osjaraguaenses
começaram o mês

gastando mais em cada
visita ao supermercado.

O
comparativo entre agos
to e setembro indicou

que o acréscimo mínimo
no preço da cesta básica

foi de 0,60%. No orçamento da

população, isso representa R$
0,94 de aumento caso todos os

produtos sejam adquiridos nos

estabelecimentos que mais ba
rato o comercializam. O Procon

realiza a cotação de preços em

seis lojas da cidade.
Dessa vez, o vilão da econo

mia foi o tomate. A alta ultra

passou a margem dos 60% e os

consumidores são obrigados a

pagar R$ 1,59 pelo quilo da fruta,
enquanto que antes desembol
savam apenas R$ 0,99. Sem pes
quisa, o valor pago pode chegar
a R$ 2,18, gerando uma diferença
de 37,11%.

Além do tomate, a carne e o

pão francês também sofreram
reajustes significativos: 30,81% e

24,81%, respectivamente. Na se

quência ainda aparecem o óleo
de soja (9,34%), o arroz (7,46%),
o açúcar refinado (6,47%), o café

(5,9%) e a farinha de trigo (4,59%).

Higiene: preço
oscila menos
neste mês

Somente dois itens da lista
considerada essencial se man

tiveram estáveis. A banana per
maneceu com valor inicial de R$
1,29 e o leite tipo C com custo de

R$ 1,15. Em contrapartida, houve
barateamento em outros três ali
mentos. O órgão de proteção ao

consumidor verificou baixa de
33,61% nos gastos gerados pela
compra do quilo da batata suja,
12% na aquisição de manteiga e

de 5,59% na do feijão preto.

FOTOS PIERO RAGAZZI

Outra pesquisa realizada pelo
Procon no início de setembro
teve como foco os preços prati
cados nas prateleiras destinadas
aos produtos de higiene pessoal
e de limpeza. Confrontando com

agosto, a maioria dos 23 itens

começou o mês com valores es

táveis. Houve acréscimo somen

te no desinfetante (24,58%), no
álcool líquido (0,35%), no limpa
dor de vidros (8,12%), no lustra
móveis (7,44%) e no aparelho de
barbear (37,74%).

Já do lado contrário, ocorre

ram remarcações na esponja de

aço (-11 ,24%), na água sanitária

(-7,76%), no amaciante (-10,21%),
no álcool gel (-5,82%) e no condi
cionador (-23,62%). Para comple
tar, os descontos também atingi
ram os cotonetes (-12,66%) e as

escovas de dente (-9,57%). "Gasolina é vendida por, no mínimo"R$ 2,3Z9. Valor pode chegar a RS 2,50

Dos 13 produtos que
compõem a lista, apenas
três sofreram redução de

.

.

preço neste mês.

Dependendo do supermer
cada que escolher, o comprador
pode gastar de R$ 194,48 até R$
229,16 pela composição funda
mental. Para conferir os dados

completos, basta acessar a página
virtualwww.jaraguadosul.com.br.

• Kelly Erdmann
keily@ocorreiodopovo.com�br

Tomate foi o vilão do bolso dos
consumidores jaraguaenses.

Produto subiu 60% no

comparativo com agosto

Combustíveis: postos mantêm
preços praticados em agosto
Os motoristas que abastecem

seus veículos nos postos de Iaraguá
do Sul não encontraram, neste prin
cípio de setembro, preços inferiores
aos praticados no mesmo período
de agosto. Segundo dados do Pro

con, considerando as 36 empresas
existentes no município, nenhum
consumidor conseguiu completar
o tanque pagandomenos que R$
1,699 pelo litro do combustível.

O valor diz respeito ao etanol.
No entanto, sem pesquisar, os con
dutores podem desembolsar até

R$ 1,90 pela mesma quantidade. O
custo médio ficou em R$ 1,863. O
montante é 0,56% superior ao regis
trado nomês passado.

Já nas bombas que armazenam

gasolina comum houve uma retra

ção de 1,42% no preçomédio.Ainda

assim, a tarifa mais baixa foi igual
à praticada em agosto: R$ 2,379. O
estabelecimento mais oneroso da

cidade cobra R$ 2,50. Amodalidade
aditivada vale entre R$ 2,468 e R$
2,619. Os consumidores que depen
dem do diesel, porém, desembol
samdeR$1,839aR$2,019.

Dos 36 postos pesquisados,
apenas três disponibilizam o GNV

(Gás Natural Veicular). Em todos,
o metro cúbico possui igual preço.
Assim como no mês passado, agora,
a quantidade só pode ser adquirida
por R$ 1,699. Quando o interesse é

por GLP, ou seja, o chamado gás de
cozinha, os valores voltam a se al
terar. Há quem consiga comprá-lo
por R$ 39. Mas, com as oscilações, o
produto chega aR$ 45.
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ENTREVIST

"Eu estou na vida pública
pelo saneamento básico"

"
Sei exatamente
o que é a falta de
representatividade

em Florianópolis e me
coloco à disposição para
ser o elo com a região.

,
Vice-prefeito Irineu Pasold (PSDB) aposta na região para chegar à Assembleia Legislativa

JARAGUÁ DO SUL

As políticas para a saúde, principalmente com o
saneamento básico, motivam a vida política de
Irineü Pasold (PSDB). O vice-prefeito está disposto
a trocar a Prefeitura por uma vaga na Assembleia
legislativa nesse ano e aposta na força do voto

.

regional para alcançar a vitória. Para o tucano,
que já foi prefeito entre 1999 e 2004, Estado e
Prefeituras- devem trabalhar com maior sintonia .

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

, , A nossa coligação deve
eleger pelo menos uma

•

pessoa por aqui, se o
Raimundo Colombo (DEM)
for eleito governador,
poderemos ter dois. , ,

• Cotas raciais e para estudantes .

de escolas públicas
1

'" o,' •

o Correio do Povo: Por que o

candidato quer trocar o cargo de
vice-prefeito pelaAssembleia Le
gislativa?

Irineu Pasold: Quando fui
prefeito,

.

tive durante quatro
anos de mandato um deputa
do federal da cidade e nenhum
estadual.' Conseguimos vários
recursos de Brasília, vários con

vênios. Porém, do Estado não
veio nada a mais do que o-obri
gatório. É por isso que eu quero
ser deputado estadual. Sei exa
tamente o que é a falta de repre
sentatividade em Florianópolis
e me.' coloco à disposição para
ser o elo com a região.

OCP: Quais as propostas do
candidato para convencer o

eleitor?
IP: Eu estou na vida pública

pelo saneamento básico. Falar no
assunto é abordar saúde, educa
ção, meio ambiente. E Santa Ca
tarina continua com índices mui
to baixos em rede esgoto, entre os

piores do Brasil.
O modelo atual do Estado pre

cisa ser revisto. A Casan é uma

boa empresa, mas ela deveria
ser parceira, trabalhar junto
com os inunicípios. A autarquia
deveria incentivar a regionaliza
ção do serviço de água, sanea
mento e lixo. Os municípios se

PIERO RAGAZZI

reúnem e juntos fazem a gestão
e a Casan entra com. o apoio,
com programas.

No Vale do Itapocu, quase to
das as cidades já municipaliza
ram o serviço. Mas elas devem
se unir e criar um consórcio para
administrar. Essa ideia foi discu
tida entre 2001 e 2002, quando eu

era prefeito.
Na saúde, é preciso capacitar

as secretarias municipais atra
vés do Estado. O nosso gargalo
no setor chama-se consultas es

pecializadas. Temos que buscar
recursos e criar programas para
que os municípios possam fazer
esses investimentos.
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OCP: Hápropostas em outras

áreas?
IP: Na educação, é necessário

que o Estado coloque, em cada

região, uma escola técnica com

cursos . profissionalizantes que
atendam as características de
cada área.

Na infraestrutura, é obrigação
do Estado participar da duplica- .

ção da BR-280. Os deputados
estaduais também têm que estar

engajados. E nós não podemos
esquecer o contorno ferroviário,
que beneficia Jaraguá do Sul e

Guaramirim principalmente.
. Com o contorno, vamos ter

um espaço importante dentro
da cidade para a mobilidade ur

bana, que deve ser usado. Não
adianta ficarmos mudando o

sentido das ruas. Ternos que pen
sar em outras soluções. Onde fica
os trilhos pode ser usado para o

transporte coletivo, funcionar de
forma expressa. Temos que ter

um sistema novo e o contorno

ferroviário pode ajudar muito.
O projeto do contorno de Ia

raguá do Sul ficou pronto antes

de Joinville. Mas lá, as obras já
começaram, aqui não.

OCP: Como está a campanha
nas ruas? O foco é somente na re

gião oupretendebuscarvotos fora?
IP: Estou dedicando essa

campanha à região. Prioridade

para os cinco municípios. E para
isso estamos fazendo um traba
lho intensivo com os eleitores
nas ruas. É uma campanha que
lembra o padrão vereador.

Dentro da tríplice aliança, um
candidato a deputado-estadual
precisa fazermais de 30mil votos
para entrar na disputa. Eu acre

dito que isso é possível mesmo
com uma campanha focada ape-

.. nas na região. A nossa coligação
deve eleger pelo menos uma pes
soa por aqui, se o Raimundo Co
lombo (DEM) for eleito governa
dor, poderemos ter dois. Tivemos
bons números em algumas pes
quisas. Isso serve como estímulo.

OCP: Mas para deputado fe

deral, você apoia um candidato
de Joinville.

IP: Um dos apoios à nossa

campanha vem dali. Não lança
mos nenhum candidato por aqui
porque sabíamos das dificuldades
de eleger um deputado federal,
pois é preciso cerca de 100 mil vo
tos.A eleição doVicente Caropreso
em 1998 aconteceu porque havia
circunstâncias para isso.

A campanha que a Acijs está
fazendo é boa. Mas tem que ver

que em Jaraguá, a migração é
muito grande. A população do
brou .em 17 anos. Recebemos
muitos cidadãos de outras re-
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gioes do Estado, que mantêm
vínculos com essas cidades. E

por isso, ele acaba transferindo
o título para aqui, mas continua
votando no candidato de lá.

lítica, mas geográfica. O Vale do

Itapocu, por exemplo, deve estar
unido em uma SDR. Nós devía
mos usar também as estruturas
das associações de municípios,
pois elas já fizeram uma divisão
natural do Estado. A centraliza
ção é um risco. Dos seis anos que
fui prefeito, passei quatro com

o governo centralizado. Eu não

ganhei um real do Estado. Os re
cursos começaram a vir natural
mente com a descentralização.

nal, José Serra ainda tem chan
ces de virar o jogo?

IP: Nós, do PSDB do Sul, te
mos certa desconfiança com as

pesquisas atuais. Mas admitimos
a dificuldade de enfrentar uma
candidata que tem a popularida
de do presidente Lula por trás. A

popularidade é dele, e não dela
ou do PT. Temos que batalhar
e garantir o segundo turno. Aí,
teremos mais 28 dias para con

vencer a população que o Brasil

precisa de uma mudança admi
nistrativa' que é necessária.

nue a descentralização. Os outros
candidatos não são muito claros

quanto a isso. Há vários pontos
que precisam ser melhorados em

Santa Catarina, mas o 'Colombo é
a melhor opção para aprofundar
os trabalhos regionais.OCP: E para governador do

Estado, a tríplice está mais con
fiante com a subida do Raimun
do Colombo nas pesquisas?

IP: A comunidade está come

çando a enxergar através dos pro
gramas apresentados. Eu tenho
medo de um regresso na admi

nistração estadual que não contí-

OCP: A descentralização
deve continuar, então? Do jeito
como está?

IP: Sou a favor, mas faria al

gumas mudanças. Por exemplo,
a divisão das Secretarias Regio
nais. Eu faria não de forma po- OCP: E na campanha nacio-

" . " "
É obrigação do Estado
participar da duplicação
da BR-280. Os deputados
estaduais também têm que

estar engajados.

Eu estou na vida pública
pelo saneamento básico.

Falar no assunto é
abordar saúde, educação,

meio ambiente.

Há vários pontos que precisam
ser melhorados em Santa

Catarina, mas o Colombo é a

melhor opção para aprofundar
os trabalhos regionais.

,_, " "

NA PRÓXIMA SEMANA OCP ABRE ESPAÇO PARA ,?S OUTROS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUA .
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10 Economia

ria em agosto, quan
...., do foram comercia
lizados 3.12,8 mil veículos,' a

" �xpectativa, é que ,!S vendas
'

se rríantenham na' média '"

de 300· mil veículos/mês
até dezembro: Desta forma,

,'., .'

contiriuaremos. subindo
ranking rápidamente.

, "I f,,: ::/'

Procura
recorde por
crédito

Dados da Serasa Experian
apontam uma alta de 3,6% em

relação a julho na procura de

'pessoas físicas por crédito no

mês de agosto. Em relação a

agosto de 2009, o crescimento
foi de 14,3% e no acumulado do
ano o percentual está em 15,3%
em comparação com igual perío
do de 2009. Se isto mostra a con

fiança do consumidor no futuro,
também mostra que o consumo

está sendo movido a crédito:

Vamos ter de

gastar dólares
A capitalização da Petro

brás deverá trazer para nosso

país US$ 23 bilhões. Se isto
é muito bom por um lado,
por outro será uma enorme

pressão sobre o câmbio que,
afinal, segue a lei da oferta e

demanda. Este aporte deve

pressionar o câmbio até 20 II,
salvo algum novo negócio gi
gante. Claro que grande par
te destes recursos vai direto

para exterior para pagar as

compras de equipamentos
que não conseguimos pro
duzir aqui, o que deverá levar
a mais um crescimento' nas

importações em taxa supe
rior ao crescimento das ex

portações. O lado bom é que
o câmbio deve conter a alta
da inflação. Haja trabalho do
Banco Central para enxugar
esta oferta toda.
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Pesquisa PNAQ -"Pe�guisa NactQnal'por AmQstragem de
DomiCí1i'ós - do IBGE aponta que o sonho da .càsa

I

própria já
foi reali�ado pelos 0cupântes Çle 73%. dos domícílíos no Brasil.
Dó total de 58,6 milhões de domicílios, 43,1 milhões são pró
prios e deste total 40,6 milhões já estão quitadas. Os. imóveis'
alugados chegaram a 10 milhões de domicílios o que mostra o'

tamanho do mercado a seratendido. Outra informação é que
as casas com dois e três moradores aumentaram de 42,8% para
47,7% e caiu o número de domicílios com mais .moradores.

Qualificação profissional.
É inegável que em nosso país existe uma necessidade latente de

qualificação dos trabalhadores para que eles possam disputar em- .

pregos que exigem mais conhecimentos. O problema é que o PNAD

aponta que um em cada cinco brasileiros é analfabeto funcional,
isto é, não tem quatro anos completos de estudo.: Desta forma, fica
muito difícil a tarefa de qualificar profissionais. São 14,1 milhões de

pessoas que não sabem ler e escrever.
..

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ DO Situação:

SUUSC. ISAMARTAMOHR ZIEMANN, oficiala do registro de . t!:j,�
imóveis da comarca de Jaraguá do sul/SC, toma publico pelo =\.I!_
presente edital, que TERRANOVA IMOVEIS LTDA, empresa

�

'··í1•.,-&-,tl.�i;;'!�,-'·"

de capital privado inscrita no CNPJ nOO1.142.277/0001-11, ��\:!h:!wl"S���,"i�m!ocom sede na rua 25 de julho n° 1.400, bairro vila nova, nes- \� ,\"",1<,,\,'>�..ta cidade, requer com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o
, ..
/" ....�I lM1l1I

REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL ç'�;�:_ :;:/ �
MUNIQUE, situado nas ruas 11- Roberto Ziemann, 1317- '\:�0\ r\",

. Sem Nome, 1303-Sem Nome, 1318-Sem Nome e 260-13 de '.'��:�::::" -,
I!

maio, bairro amizade, perímetro urbano de Jaragua do Sul/
,

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela prefeitura municipal de Jaragua do SuVSC, con
forme decretos n° s 7.212/2010, expedido em 17.05.2010 e 7.297/2010, expedido em

06.07.2010, assinado como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Antonio da

Fonseca, CREA n° 36872-9, ART. n° 3669034-9 e ART. n° 3138375-8. O loteamento é de
caráter residencial, possui a área total de 64.473,63, sendo constituído de 84( oitenta e

quatro) lotes comercializáveis, AU.P.E., área verde e sistema viário. O prazo de impugna
ção por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação do presente
edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oticiala que subscreve este, no en
dereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro, Jaragua do Sul/SC

Na erela

movediça
A economia . americana

continua às voltas commui-
, tas dificuldades para sair da
crise e os números mais
recentes mostram desa

celeração em algumas
regiões do país. Como se

trata da maior economia
do mundo, os efeitos so

bre a economia mundial
não são pequenos e cres

ce a ameaça de problemas
mais graves nos próximos
anos. Quem está sus

tentando a expansão da
economia mundial são os

países emergentes, com o

Brasil lá na frente.

Brasil segundo
Unctad

A Agência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvol
vimento publica anualmente o

ranking dos países prioritários
para os investimentos estrangei
ros. Na última publicação, o Bra
sil superou os Estados Unidos e

passou para a terceira posição,
atrás da China e Índia. No ano

passado, o país já tinha deixado
-

para trás a Rússia. Esta pesqui
sa é para o período de 2010 a

2012. Em 2012, o montante de
investimentos estrangeiros de-

. verá ficar entre US$ 1,6 trilhão e

US$ 2 trilhões. E, como se pode
observar, os BRIC/s são os queri
dinhos dos investidores.

PIB 2010
A Focus consultou o merca

do e a conclusão é de que se es

pera um crescimento de 7,34%
para o PIB em 2010, mas a pre
visão para 2011 se mantém em

4,5%. Aparentemente, os eco

nomistas apostam em um cres

cimento bem mais moderado.
O crescimentQ deste ano seria
um "voo de galinha"?

INDICADORES
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SE NI

Víver sem
telefoneainda
é realidade
Moradores também reivindicam
orelhões, internet e TV a cabo
GUARAMIRIM

A comunicação se

tornou uma necessidade
básica para a sociedade.
Entretanto, algumas
pessoas não têm nem

acesso a telefone público
onde moram.

-- não muito distante, a

população de Guarami
rim convive com essa

..... realidade. Ivanildo Gie

seler, presidente da Associação
de Moradores do Iacu-Açú, rei
vindica telefonia fixa, celular,
internet banda larga, móvel ou
via rádio, TV a cabo ou, pelo
menos, orelhões. Conforme ele,
empresas prestadoras desses

serviços exigem, no mínimo,
150 candidatos para instalar so
mente as linhas residenciais.

Já Isolete Passold, 37 anos,

proprietária de um parque
aquático na localidade, relata

que o único telefone público
por perto, na maioria das vezes,

nem funciona. Como empresá
ria, ela encontra dificuldades
em trabalhar por falta de inter
net banda larga. Cansada de es

perar pela instalação de linhas
telefônicas em conjunto com

outros moradores, Isolete pa
gou caro pelo telefone fixo.

Não bastando, as antenas_
de celulares não alcançam a

região. "Pica complicado por
que os moradores daqui nos

procuram para usar o telefone",
conta. Segundo ela, a empresa
responsável pelos telefones pú
blicos alega não ser viável ins
talar mais orelhões na comu

nidade em função dos gastos
com a manutenção. "Tínhamos
um orelhão próximo ao parque
aquático, mas foi desativado

pela empresa".
De acordo com o presidente

do bairro, cerca de 200 fichas-de
inscrição foram distribuídas na

região, no entanto falta a Pre
feitura recolher o cadastro dos
interessados.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

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

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação
abaixo especificada:

• LICITAÇÃO N°: 143/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
• OBJETO: FORNECIMENTO DE TRANSMISSOR DE VAZÃO PARA CALHAS

PARSCHALL
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/09/2010, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 28/09/2010 14:00 horas
O Editai encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sui- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimen
tos adicíonais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL
_

CERTIFICO, para os devidos fins que, em data de 18/03/2008, nesta cidade e comarca de Jaragua do sul, Estado
de Santa Catarina, foi afixado no átrio deste fórum, o edital a seguir transcrito:
ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIÁRIO. Comarca de Jaragua do sul 1° vara civil. Rua Guilherme
Cristiano Wa.ckerhagen, 87 vila nova- CEP 89.259-300. Jaragua do Sul -SC-Juiz de direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã judicial: Cláudia Jenichen Janssem
EDITAL DE CITAÇÃO-PRESTAÇÃO DE CONTAS- ART. 916. DO CPC- COM PRAZO DE 30 DIAS

Prestação de contas n° 036.98.002082-0 Autor: Menegotti veicules SIA e outros
Citando: MATIAS SCHROEDER, Estrada santa Luzia, fone (047) . Massaranduba-SC, brasileiro(a)Aldo Soares
Pereira, rodovia Guilherme Jansen, s/n. fone (047) Massaranduba-SC brasileiro(a) Simão Veber, athanasio Rosa,
fone(047), Guaramirim- SC. Brasileiro(a)Arnaldo César Leite, rua 28 de agosto, sIn°, centro, fone(047), Guara
mirim- SC, brasileiro(a)Frederico Antonio Jansen, SR 280 s/n° fone(047), Guaramirim- SC, brasileiro(a) e Gerold
Selonke, rua patrimônio- CEP 89250-000, fone (047) Jaragua do Sul SC. CPF 073.091.049.-00 RG 167.155,
casado, brasileiro (a), lavrador.
Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido, ficam
cientes de que, neste juízo de direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADAS para acei
tarem as contas apresentadas ou oferecerem resposta, em 5 dias, contados do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art -, 285.c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros,. foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado
1 vez na forma da lei.

Jaragua do Sul(SC), 18 de março de 2008.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
O SAMAE de Jaraguá do Sui comunica que se encontra instaurada a licitação

abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 146{2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO

-

• OBJETO: FORNECIMENTO DE CLORETO FÉRRICO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 10/09/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das

13:00 às 16:00 h
• DATA DA ABERTURA: 23/09/2010 14:00 horas
O Editai encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, nO 478 - Jaraguá do Sul- SC- Site: www.samaejs.com.br. Esclarecimen
tos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047- 2106-9100.

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

EDI,TALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ES1l\DODE SANTACATARINA

.

Tabelionato do MW1icípio eComarca de Jaraguá do Sul-
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

AvenidaMarechalDeodoro da FonsecanO 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário de Funcionamento: 09:00hàs 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODE PROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele 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:

.

Ap_gntamento: 156430/2010 Sacado: CLAUDIOMIRO ANTONIO CORDEIRO DE FREITAS Endereço: RUAMARISOL 16
- VILA LAlAU - laraguá do SuI-SC - CEP: 89256-370 Credor: BANCO PANAMERICANO SIA Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 000030422602 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.024,48 - Vencimento: 19/05/2008

Apontamento: 156330/2010 Sacado: FIllMAO REP BALANCAS MAO LIDA Endereço: RUA PROCOPIO GOMES DE
OliVEIRA 400 ex PO - Jaraguá do SuI-SC - CEp: 89251-200 Credor: úRANO TECNOLOGIA SA. Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 5746/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 438,33 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156622/2010 Sacado: GUINZANI MODAS LIDAME Endereço: AVGETUUOVARGAS 26 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: NATNA FITNESS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 616/3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 243,40 - Vencimento: 29/08/2010 -

Apontamento: 156623/2010 Sacado: GUINZANI MODAS LIDAME Endereço: AVGETllilOVARGAS 26 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: Glfl'Il'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES UnA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 2602-B - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 350,00 - Vencimento: 28/08/2010

Apontamento: 156428/2010 Sacado: JOAO FRANCISCO RIBEIRO Endereço: RUA PADRE HORACIO 20 - VILA LEN
Zl - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-450 Credor: BV FINANCEIRA SIA CFI Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
131027044 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l47,64 - Vencimento: 26! 10/2009

Apontamento: 156628/2010 Sacado: LEOPOlDO PEREIRA Endereço: RUAEWALDO BlER - CENTRO - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89260-420 Credor: SIlMAQ S/A Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 545*008 - Motivo: falta de pagamen
toValor: R$ 569,10 - Venrimento: 27/08/2àl0

Apontamento: 15642512010 Sacado: LUIZ CARlDSRODRIGUES Endereço: RUAGUILHERME IGNACIO HRUSCHKA 141
- SAO LUIS - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89253-516 Credor: BRADESCO LEASING SA - ARRENDAMEN1D MERCAN'ffi,
Portador: - Espécie: NP. - N'Titulo: 1189060 - Motivo: falta de pagamentoValor:.R$ 3.728,64 - Vencimento: 08/06/2009
------------------------------------------------..,-------------------------------------------------------------------------------_---------

Apontamento: 156629/2010 Sacado: LUPES COM. CONE LIDAME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41 - JARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHlMYMODAS Espécie: DMI - N°Titulo: 71-A - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento: 27/08/2010

Apontamento: 156613/2010 Sacado: MARCELO ROCHA HEREDIA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 2330
APTO. - BAEPENOI - JARAGUA PO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: MOGK IND COM DE MAQUINAS LIDA. Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0269021/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 510,00 - Vencimento: 22/08/2010

Apontamento: 156533/2010 Sacado: NELSON SUSZEK Endereço: RUA JOAO JANUARIO AYROSO - Jaraguá do SuI-SC
- CEP: 89253-100 Credor: VASCONOELOS L A. P. L. EPP Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 22303 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 65,00 - Vencimento: 27/08/.2010

Apontamento: 155998/2010 Sacado: RAUDETE DESCHER Endereço: RUA HUMBERTO GAUZI 165 - SEMINARIO -

CDRUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: NEUBERMOVEIS E ELE1RODOMESTICOS Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
05755106W - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 50,00 - Vencimento: 18/08/2010
----_-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 1,56646/2010 Sacado: ROSEU MARSA SOPRAN CIA LTDA Endereço: AV PRER WALDEMAR GRUBBA
1346 - lARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-501 Credor: FERCK COMERCIAL DE FERRAMENTAS E PECAS LIDA ME
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 3688006 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 210,57 - Vencimento: 24/08/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 156376/2010 Sacado: VEIGSDING ASSESSORIA IMOBILIARIA ITDA ME Endereço: R. BARAO DO RIO
BRANCO 77 SL 02 - CENTRO - laraguá do SuI-SC - CEP: 89251-400 Credor: STYROVILLE IND COM Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 18003002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 346,90 - Vencimento: 23/08/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 10109/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 10 de setembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 13

1 1
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FLORISA
- Flores e plantas artificiais e naturais
- Mudas de flores, plantas e frutíferas

- Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

Oi) 3371-051513371-8146
www.floresflorisa.com.br o

Conheça os principais mode

Conheça os principais modelos disponíveis no mercado e saiba em
.

quais ambientes eles podem ser-usados.

• De correr
.

,

Pode ter a partir de uma

folha; sendo que o número
de folhas varia conforme
a necessidade, abrindo de
acordo com a.preferência
do morador. Podem ser

feitas de madeira ou

alumínio e são indicadas

para qualquer ambiente,
externo ou interno.

sde portas 3371.2910
FOTOS DIVULGAÇÃO

_... VC, alumínio ou madei
ra? De correr, de abrir

....
ou articulada? Existem
vários tipos de porta

para a fachada e o interior. Pro-

porções, materiais e tipos de
abertura devem ser levados em

consideração na hora de esco

lher as portas que serão usadas
na residência. Para decidir qual
delas irá escolher, avalie o es

paço disponível, o modelo que
combina melhor com o estilo

arquitetônico da sua casa, além
. da durabilidade e resistência
dos modelos disponíveis.

De acordo tom Toni Depin,
proprietário da Porttoni Comer
cial, alguns modelos são mais
indicados para áreas externas,
enquanto outros são mais re

comendados para o interior.

Segundo ele, as portas dispo
níveis no mercado seguem pa
drão técnico de 2,lOm de altu
ra. Para evitar transtornos na

hora da instalação e durante o

uso, Depin destaca que o proje
to arquitetônico deve prever um

espaço de oito centímetros além
da área a ser ocupada pela porta.

� Madeira com ou sem vidro
Existemddis tipos de portas de madeira:
compensadas e maciças. As primei
ras, além de mais baratas, são mais
comuns, mas não são tão resistentes
quanto às oe madeira maciça. Elas
são mais caras, mas estragam com

menos fac.ilidade e podem durar a
vida toda, E$te tipo de porta pode"
ser utilizado tanto para áreas 'inter
nas quanto externas. No caso de
áreas externas, pode-se usar um ver

niz especial para aumentar sua dura
bilidade e resistência ao tempo e à chuva.

• Sanfol1.ada
Ideais para
ambientes'

pequenos, com,o
I banh-éíros e lo

o

ser aberta. As
sanfonadas de
PVC são opções.
mais baratas,
mas também

• PVC
As esquadrias de PVC custam mais caro do que
outros materiais, mas possuem inúmeras van
tagens, como: conforto termoacústico, beleza,
durabilidade, leveza, resistência às intempé
ries e facilidade de limpeza e instalação. Além
disso, elas não precisam de quase nenhuma

manutenção. "É o tipo de esquadria mais
nobre oferecido no mercado", comenta Toni
Depin. Por estas razões, o PVC vem ganhando
cada vez mais espaço nos projetos de reforma
e construção.

• Pivotante
Esse tipo de modelo está
muito em alta. A porta
pivotante possibilita
um tipo de abertura
diferenciado em relação
às outras, pois possui
um eixo deslocado que
permite abertura até
180 graus. O materíal
mais comum é a

madeira e ela é indicada
normalmente para
entradas principais...

• Alumínio com ou sem vidro
São mais caras, porém mais duráveis.
Além disso, elas não precisam de pintura
ou manutenção. Podem ser usadas tanto
em áreas internas quanto externas, mas
o uso costuma ser mais recomendado
em áreas externas, por questões
estéticas.

III • Balcão ou porta-janela 1

Geralmente com quatro folhas, sen
do que duas delas abrem para fora,
da mesma forma que algumas ja
nelas. O material mais comum para I

esse tipo de porta é a madeira, e são
indicadas para entradas principais
ou varandas.

• Simples
São as portas mais comuns, c<?m apenas

.

uma folha, nos variados materiais. Ideal
para ambientes internos.
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a

,

Arranjos- de flores, jardins verticais e estampas
florais garantemmais leveza e elegância à decoração,

desde que sejam usados com critério

ESTA P S FLORAIS
As estampas florais são atemporais e estão sempre na moda,

conferindo romantismo e leveza aos ambientes. No entanto,
elas devem ser usadas com critério para não deixar a decoração
carregada. Há florais para todos os gostos e bolsos: clássicos,
modernos, geométricos, românticos, coloridos e neutros. O

importante é saber aplicar essas estampas à decoração. Opte
por tecidos lisos para as peças maiores como sofás, cortinas,
colchas e abuse das .flores nos detalhes.

"Os tecidos estampados caem muito bem em peças pequenas
como almofadas, cadeiras e poltronas. Também pode ser apli
cado um papel de parede de estampa floral colorida em uma

pequena área do ambiente, pois o excesso de cores e movimentos
na decoração pode causar irritabilidade", complementa.

des em locais estratégicos garan
tem mais' elegância ao ambiente.
"Em vez de usar vários arranjos
'pequenos, é mais interessante

usar apenas um na mesa de jantar
ou sobre um aparador no hall de

entrada, por exemplo", comenta.
Lenir recomenda as flores ar

tificiais para a decoração interna
da casa, pois elas são mais práti
cas por não terem quase nenhu
ma manutenção. Entre as cores

m ambiente confortável mais indicadas estão violeta,
é-capaz de tranquilizar e ,��JJI�s, rosa ou branco, que trans
proporcionar bem-estar

-

-:initem sensação de leveza e tran
físico e psicológico. Na quilidade ao espaço.

busca por conforto, alguns ele- Outra ideia para repaginar a

mentos podem ser destacados casa é criar um jardim vertical.

para criar um lugar mais bonito. Conforme Lenir, ele pode ser fei
'Esse é o caso das flores. Estejam to até mesmo em apartamentos
elas em arranjos naturais ou em ou casas pequenas, pois não ne

estampas, proporcionam atmos- cessita de muito espaço. Pode ser

fera romântica e conferem iden- instalado na varanda, hall de en

tidade a qualquer ambiente. trada, área de. festas, em um can-

De acordo com Lenir Valler, to da sala ou até mesmo embaixo

proprietária da Valler Decorações, de uma escada. Para isso, basta
os arranjos estão em alta na deco- aplicar placas de fibra de coco nas

ração. Segundo ela, arranjos gran- paredes e utilizar musgos, plantas

suculentas, bromélias e orquídeas,
que podem ser misturados com

pedras, cascas de madeira e ou

tros elementos. "Com o avanço da

tecnologia, alguns tipos de flores e

plantas artificiais imitam com per
feição a realidade", destaca.

Lenir ressalta que é interes
sante contratar um profissional
da área de decoração para mon
tar o jardim vertical, pois ele po
derá avaliar qual o local adequa
do e '0 estilo que combinamelhor
com a residência.

Os dias naprimavera .

sãomais longos,
/

aconchegantes e
coloridos, Que tal levar
o clima alegre desta

c

estação, que começa
dentro de alguns dias,
'paradentro de casa?

- .

Criação de jardim vertical é uma boa opção para repaginar a

casa, tanto na área interna quanto externa

Um bel� ar�anjo '

de}fl__ o_Cre>s quebraa n�utralidade
'.�

. idolambiente
��. (·"*",,t

'� é confere
mais leveza e

bem-estar

MÓVEIS
Desejo Sob Medida

Engelbert Oeschsler (SR 280), nO 8500
Nereu Ramos - Jaragua do Sul

(47) 3276--0005 • wwW.projemoveis.lnd.br
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SÁBADO
CRÔNICA

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA
CarlosHenriRue
5chroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritor eeditor

Kel/yErdmann,
jornalista·

PatríciaMoraes,
jornalista

Pedalando na terra do Drácula
epois de um tempo em países com

idiomas indecifráveis, cheguei a um

país em que entendia, oumelhor, con-
..._� seguia ter a noção do que estava escri
to nas placas, nas paredes e do que falavam na
televisão. Da denominação romana herdaram
o idioma latino e também o nome do país. Ao
meu ouvido .ouvir um romeno é quas� que ou
vir um italiano. As palavras são uma mistura
de português, espanhol, italiano e francês.

Viajei o centro do país,
de leste a oeste, passando a

maior parte dos dias na região
da Transilvânia, que faz parte
da cadeia montanhosa cha
mada Montanhas Carpatios.
De bicicleta na Romênia, que
e o meu meio de transporte,
não é fácil. País de poucas estradas, pistas sim
ples e quase sem acostamentos, ámovimento
dos caminhões com placas de diversos países
europeus é incrível. Nessa época do ano, fé
rias na Europa, aumentado pelo trânsito dos
veículos que retornavam para a Itália, para a

Alemanha, para Espanha. São as famílias do
leste europeuque vieram visitar os familiares. .

Mas o maior perigo de viajar de bicicleta

pela Romênia não é o trânsito, e sim os cães.
Estão sempre em matilhas e são do porte de
um Pastor Alemão. Cães mortos na beira da
estrada foi quase o aroma da Romênia. Car

regar um pedaço de madeira nos moldes 'de
um taco de beisebol foi mais que necessário.

As estradas cortam vilarejos e a diversão
ao atravessá-los é cumprimentar as velhi
nhas que ficam sentadas na frente das ca

sas na expectativa de acenar para alguém.
As pequenas fachadas das
casas enganam, geralmen
te os terrenos possuem um

quintal imenso com plan
tações e criação de todo

tipo de animais. De tarde é
comum ver as pessoas vol
tando do campo, abrindo

a porta e colocando mais de dez vacas para
dentro do porão das casas.

A melhor parte da viagem está sendo na

estrada. As charretes vão quase na mesma
velocidade que a bicicleta e os condutores
nunca perdem a oportunidade de oferecer
Tuica (a cachaça local). Mas nessas horas o

que os romenos querem dizer é sempre in

compreensível.

LANÇAMENTOS

GLIC DO LEITOR

A leitora Eleni enviou a foto do Scooby cuidando do
jornal O Correio do Povo em sua caminha.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Mercenários (Leg) (15h, 17h, 19h, 21h
- todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10,
21h20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Karatê Kld (Leg) (15h40, 18h20
- todos os dias) (13h·- qua, sab, dom)
• A Origem (Dub) (21h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40, 19h20,
21h45 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
• Karatê Kid (Leg) (18h45, 21h30

.

- todos os dias)
• O Último Mest�e do Ar (Dub) (13h45, 16h
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• A Epidemia (Leg)
(14h10, 16h20, 19h, 21h15 - todos os dias)

• Cine Garten 1
'ARessaca (Leg) (14h10, 16h10, 18h50,
21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• O'Ültirno Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h40
:- todos os dias)

.

• Os Mercenários (Leg) (19h10, 22h
- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Antes que o Mundo Acabe (Dub) (17h, 19h30

- todos os dias)
· ° Bem Amado (Dub) (14h40, 21h30 - todos
os dias)

• Cine Garten 5
• A Origem (Leg) (18h40, 21h20
- todosos dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h30, 16h50
- todos os dias)

• Cine Garten 6
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h20, 19h -

todos os dias)
• Karatê Kid (Leg) (21h40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14h10, 16h40, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
.

• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16h10, 18h50
- todos os dias)
• Karatê Kid (Leg) (21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
· ° Bem Amado (Dub) (19h, 21h20
- todos O'S dias)
· ° Último Mestre d; Ar (Dub) (14h2à, 16h30
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• A Ressaca (Leg) (13h40, 16h20, 18h40,
21h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Epidemia (Leg) (14h30, 16h50, 19h10,
21h30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h, 16h
- todos os dias)
• Par Perfeito (Leg) (18h, 20h, 22h
- todos os dias)

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Ricardo explica para VitóriajViviane a história

do retrato de Valentina. Judite tenta se insinuar para
Guilherme. Gilmar pede Leninha em casamento e

sua mãe fhe dá o anel que ganhou de Velho. Yasmin
conversa com Guilherme e hesita ao falar do aborto

que Judite sofreu. Vanessa conversa com Mauro so

bre Jardel. Mauro descobre que conseguiu a bolsa
de estudos na escola de balé internacional. Rute

repreende Calixto pela forma como ele trata o filho.
Guilherme avisa a Mariana que ficará com os filhos
e adia o jantar com Marcelo e Luciana. Berenice de
duz que Manoel seja o homem de sua vida. Sofia
e Beatriz ficam em pânico ao descobrir onde irão
dormir. Guilherme chama Jane para examinar Jud-i

te, mas ela deixa os médicos constrangidos. Ricardo
avisa a VitóriajViviane que tudo ocorreu bem com o

procedimento de fecundação.

PASSIONE

Fred aceita a proposta de Melina. Mauro conversa
com Diana e desconfia que ela esconde alguma coisa
sobreGerson. Totó avisa a sua mãe que vai voltar para a

Itália. Fred se reúne com os acionistas da metalúrgica
e os convence a continuarem a seu lado. Bete comuni
ca a Mauro que vai reunir os acionistas para empossá
lo como presidente da metalúrgica. Mimi coloca um

sonífero no chá que faz para Benedetto, Clara é solta,
mas não sabe para onde ir. Mimi acomoda Benedetto
no táxi e segue para o aeroporto. Os mafiosos che

gam ao sítio dos Mattoli e Adamo e Francesca se as

sustam. Sinval decide aceitar o conselho de Chulepa e

beija Mônica. Clara procura Totó.

TI TI TI

Jacques diz que não pode se casar com Jaqueline
por causa dos filhos e ela ameaça abandoná-lo, Rebe
ca fica arrasada quando o falso representante revela

que Orlando chefiava o esquema de desvio de dinheiro
da fábrica. Jaqueline é reconhecida por um fã de sua

antiga banda e canta no bar. Dorinha aterrorizaas mo

delos com suas regras de convívio. Luisa menospreza
otrabalho de Edgar como fotógrafo. Gustavo repara no

interesse de Marcela por Edgar. Ariclenes pede ajuda a

Suzana para fazer um desfile para apresentar a cole

ção de Victor Valentim. Jaqueline descobre que Breno

armou contra Rebeca. Valquíria pergunta a Luti se ele

é seu admirador secreto. Edgar comunica a Luisa que

quer se desligar da agência. Clotilde liga para Victor
Valentim e consegue colocá-lo para falar com Adriano.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Karina está inconformada com o fato de Filomena

ser a filha do novo patrão de seu pai. Beatriz, Nicolau,
Tito e Clorís são convidados para a reunião no solar.
Karina conta a Tito que Querêncio é o herdeiro da for
tuna e deixa claro para o noivo que não quer que ele
vá ao evento. Diana liga para Guilherme e o consola.
Eles dizem um ao outro que estão sentindo saudades.

Querêncio diz a Marisa que faz questão que ela vá à
reunião. Ellen tenta falar com Guilherme, que não dá
brecha nenhuma para conversa. Filomena-conta a EI
len que é neta de Madame Durrel. Zuleide chega em

casa com um novo corte de cabelo. Carlos aprova o

visual da mãe. Teixeira revela a Bruno e Célia que Ma
dame Durrel deixou um documento nomeando Armin
da como sua substituta na presidência das empresas.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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H·ORÓSGOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)

."1. Bom dia para trabalhar em equipe.
Ser gentil e capaz de certas delicade-

zas vão lhe trazer benefícios. Quem esti- .

ver só, estará apto a encontrar companhia. A
dois, clima de união. Envolva a natureza em

suas atividades, caminhe e se alimente bem.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Hoje, saberá conduzir todas as situ

ações com mais diplomacia. Busque
apoio de amigos para seus projetos. O

.

convívio com seu par ganha novos estímulos, po
dendo aperfeiçoar a relação. Aproveite esta fase
de bom convívio social para se conhecer melhor.

GÊMEOS

i,'r{' (21/5 a 20/06)
I�' As relações profissionais serão favo

recidas pelo clima de integração. No

campo afetivo, você não pode reclamar da
sorte. A paquera, o namoro e a conquista ganham
um novo impulso hoje. Aproveite sua curiosidade e

vontade de entender as coisas para estudar.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O desejo de estar em boas com

panhias vai aumentar. Não perca a

chance de deixar o seu cantinho mais

aconchegante. No campo afetivo, é tempo de

partilhar seus sonhos. Lembre-se de recorrer

a algum trabalho manual quando precisar ex
travasar as energias.

LEÃO
(22/7 a 22/8)

\.'i:.::!'IiI!///-W É um ótimo dia para demonstrar
mais tato e diplomacia em tudo o

que faz. Quem trabalha com vendas
terá um dia muito produtivo. O diálogo será a

sua melhor arma na vida a dois. Dia de boa
harmonia para seus ganhos financeiros.

VIRGEM

lJi.i'lS/dr\d (23/8 a 22/9)
_'U!=iIY/ A Lua libriana indica que não faltará

;r.JiiiM'I'
habilidade para lidar com dinheiro.

Não deixe de planejar gastos futuros. No
campo sentimental, o seu magnetismo pessoal
vai fazer a diferença. Seja gentil com as palavras
e demonstre mais paciência com as pessoas.

LIBRA .
.

(23/9 a 22/10)
O desejo de partilhar suas ideias
vai servir de estímulo para o tra-

balho em equipe. Vai sentir maior

necessidade de viver em harmonia. A dois,
terá sucesso para se ajustar a quem ama. A

Lua mostra o quanto sua diplomacia é uma

qualidade admirada.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

.

A Lua libriana realça a sua capaci
dade intuitiva. Poderá captar o de

s e jo dos outros com facilidade. No campo
afetivo, sua timidez vai falar alto e talvez

queira ficar sozinho. Saiba aproveitar todas as
chances que surgirem no seu caminho.

SAGITÁRIO
(22/11 a_�1/12)
Fase propicia para planejar tarefas que
dependam da colaboração de outras

pessoas. Projetos feitos em grupo prome
tem bons resultados. No amor, o clima de cum

plicidade pode aumentar. Sempre agradeça suas

conquistas e demonstre seu reconhecimento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A Lua transita pelo ponto mais alto
do seu horóscopo, indicando que

este é o momento para ganhar notorie
dade profissional. Ótimo dia para investir nas

conquistas e no romance. Estará mais român
tico do que de costume.

F""""'�" AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
A Lua transita pela Casa da Espiri
tualidade e você poderá demonstrar

maior percepção dos fatos. Siga sua intuição.
Concursos ganham proteção. No amor, as afi
nidades serão valorizadas. Olhe de perto suas
verdades e procure segui-Ias sem restrição.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A Lua te deixa mais sociável e faci
lita o convívio com todos neste dia.

Você terá mais facilidade para ceder do

que para enfrentar. Convém fazer um balanço
da sua vida afetiva. Se anda só, é bom ficar

ligado porque vários contatos irão acontecer.
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Marido de Gisele
sofre acidente

Tom Brady, atleta do New England Patriots, e marido
de Gisele Bündchen, se envolveu em um acidente de
carro. O jogador de futebol americano não se machu
cou. Brady estava em um veículo Sedan, que colidiu
de frente com uma Van. Porém, o atleta não se machu
cou e nem precisou ser encaminhado a um hospital.

Dicésar tenta ser
repórter no SBl

O ex-BBB Dicésar tinha um contrato de
exclusividade com o SBT enquanto o quadro
estivesse no ar no programa da Eliana. AgO
ra, livre de compromissos, Dlcesar tem uma

nova chance na emissora do Silvio Santos.
"Ainda não fui contratado pelo SBT, mas vou

fazer uma nova participação no programa da
Eliana como repórter. Mas eS,tou aberto a ou

tras propostas", afirmou.

Robie Williams
quer nova mansão

Robbie Williams se apaixonou por uma casa do
século 15 chamada Brenchley Manor, avaliada em

5 milhões de libras. O cantor esteve em Tunbridge
Wellsem Kent, no sul da Inglaterra, onde a proprie
dade está localizada, e 'bombardeou' os morado
res com perguntas sobre a região. Robiee também
fez uma segunda visita à mansão e especula-se que
ele possa se mudar para o vilarejo.

DIVIRTA-SE

Diminuindo abebída
Um bêbado entra em_ um bar e pede:
- Seu Luiz, me dá seis copos de pinga.
Ele vira os seis copos' e pede mais.
- Agora'me dá quatro copos de pinga.

_. Bebe tudo de uma vez e continua ...
- Agora, eu quero dois copos de pinga.
Toma os dois copos como se fosse água, fica

completamente tonto e comenta:
- Eu não entendo. Quanto menos eu bebo, mais

de porre eu fico.

Santoro
grava com

Gabi
A Rede Globo, que costuma re

gular a participação de seus artis
tas em programas de outras emis
soras, liberou Rodrigo Santoro

para uma entrevista no De Frente
com Gabi, do SBT� De acordo com
o jornal Agora S. Paulo, o ator já
gravou o bate-papo com a apre
sentadora Marília Gabriela. Duran
te a entrevista, que deve ir ao ar no
dia 26, ele se emocionou e disse

que está solteiro.

CQC investigado no
Ministério Público

O CQC está com novos problemas com a Justiça. Desta vez, o humorístico da
Band está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por
causa da exposição de crianças e adolescentes. O quadro 'Proteste Já' denun
ciou as apostilas usadas em uma escola pública, dizendo que o material didático
traria erros. Durante a reportagem, o repórter Danilo Gentili apareceu na compa
nhia de um burro e o comparou com um aluno.

Bruno Gagliasso
emagrece 10kg

Giovanna Ewbank não descuida do ma

rido, Bruno Gagliasso, em nenhum item.

Graças a ela, o ator está recuperando a boa
forma e já deu adeus a 10 quilos. Bruno
confirmou ao jornal O Dia que adotou uma

dieta hipocalórica, com acompanhamento
de um médico ortomolecular e, além disso,
está fazendo aulas de boxe. "Ela fica de olho
e controla tudo o que é preparado na cozi
nha lá de casa", disse ele ao jornal.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum 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.

ANIVERSARIANTES
10/9
Adolar O. Steilen
Alcione Zangheline

,
Ana C. tange '

Ana P. tange
Angelita Antunes
Benedito Grabowsky
Carlos Matheus
Cristiane R. de Mira
Daniela E. Herremann
Donovan Wille
Oorita O. Lemmert
Edir Maria K. Winter

, Elisabete V. Eissm�l'ln
'Elton F. Rabellb

" ... '

Eva K. WithQft
Geraldo Porath

. Gertrudes Baratto
Giovana V. larsen

.

Guilherme dos Santos
IriaWull
Josiane L. Sporrer
Juarez Pereira

r
Ll1ana LeW:ef�n

; Maria E. f?0rt0li
: Maria SoloíA. B. 'KlussO$ I

Patricia 8eltramini,
li

Rafael L dos Santos
Rosani Lenzi
Rosilete Meuchioretto
Sabrina E. de C. Shlepha
Salete Ripplinger
Sandra Streber
Sara L Bruch
Simone V. Spezia ,

Vanessa O. Ranthum
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.
moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
�����- •••g�]�S�.I.

Schützenfest
1fIIIII_ ertamente, este ano os jaraguaenses poderão esperar algo di

ferente e eficiente da 22a Schützenfest para os padrões da ci
dade. Além deter o competente empresário Alcides Pavanello

..._como comandante do evento, os dias de folia, como todos

queriam, foram diminuídos. Este ano a abertura da festa será dia sete
e encerra dia 12 de outubro. Mas não faltará a famosa gastronomia,
bandas, competições de tiro e muita alegria. Prosit!

Palestra
A Câmara da Mulher Empre

sária esta organizando uma exce- '

lente palestra em comemoração
aos 15 anos da entidade. Será dia
20 de setembro naAcijs. Lise Stei
gleder Chaves ministrará palestra
com o tema: Gestão de Talentos. O

que é melhor, 50% da renda será
revertida à entidade Novo Ama
nhã que auxilia na recuperação e

apoio' aos' dependentes químicos
de Jaraguá do Sul.

Coquetel
No sábado, às 10 horas, o em

presário DietherWerninghaus re
cebe amigos e convidados para o

coquetel de inauguração da nova
sede da Iuriti Micro Finanças em
Iaraguá do Sul, na Rua José Theo
doro Ribeiro, 1414:

NAS RODAS
•Muito show a publicidade que o

grupo Lunender vem veiculando
namídia. Além da criatividade,
está valorizando o maior
tesouro da empresa que são os

colaboradores. Uma bola branca

para turma demarketing!
• Quando é para elogiar, vamos
elogiar. Durante a semana fui
conhecer a Sierra, anova loja
demóveis 'que chegou à cidade.
Sinceramente?Achei ummust! Sem
falar da simpatia do Edemir, dono

, do pedaço, que é gente do bem!

• Recebigentíl convite para,
participar no próximo dia 17 de
setembro, apartir da 17 horas,
do coquetel de inauguração da
lojaTriton, em Jaraguá do Sul. Na
ocasião acontecerá olançamento
da coleção primavera-verão da
famosamarca.A revistaNossa
marcarápresença.

Inauguração
Hoje a partir das 17 horas,

o amigo Anderson Dutra será
hostes durante concorrido co

quetel de inauguração de sua

10jaADD Pisos. Muito chope e

antepasto farão parte do cardá
pio. Tudo isso embalado pelo
DJ NeneWolf. A revista Nossa
e o site www.moagoncalves.
com.br farão a cobertura.

leitor' fiel
O leitor fiel de hoje é o músico

Diogo Martins Vieira. Ele é outro

amigo que acompanha a coluna
todos os dias.

'

r Jeniffer Dalri, a .bela do'
amigo Leonir DalH, o., ,

Zoinho: de Guaramirilll,
estreia amanhã 15 anin�os

Onde comer
bem em Jaraguá

No restaurante Kantan.

Hoje tem à la carte.

Dica de
sexta-feira
Curtir muito Rock, no

Espaço do Oca.

Perguntar
não'ofende

Cadê os fiscais do código de

postura? Na Rua MaxWillian, em
frente à Pizzaria Casarão, tem

um tapume, que aliás, já fez ani

versário e que ocupa mais que a

metade da calçada. Sobra menos
de meio metro para o pedestre
circular. Alguém pode explicar
quem autorizou a obra?

Fofocódromo
Pelo meu iPbone fiquei sabendo que aquele profissional liberal, que

terminoumais um longo namoro semmontar na bicicleta, está assumin
do aos poucos a sua preferência. Em nome das aparências, ele adotou ou
tra "praia" para passar os fins de semana e se divertir.Volta sorridente e re

novado. Será aplaudido e feliz quando conseguir se realizar. Enquanto isso
.•.• :oadaro�Jhorque tomarum chope bem gelado daKõnigs Bierpararelaxar,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

Ouça quem
está ao seu lado.

Oh baby
me leva...
li

--
empo, tempo, mano velho falta um

tempo ainda eu sei pra você' correr
mansinho... ". Juro, esse negócio de
trabalhar' sob pressão pode funcio

nar para muita gente, mas não para mim.
Vou chorar minhas pitangas e dizer que eu

.

ando acabada! É uma' época decisiva no

trabalho, quando tudo precisa estar mais

que redondinho, é uma casa para tomar

conta, com alguns encanamentos es

tourados, torneiras vazando e tomadas
dando choque.'.. Aí tem todo o estresse de não esquecer de se vestir adequa
damenteno dia a dia, mais o estresse de não parecer um zumbi, pelo fato de
ter dormido pouco por causa dos cachorros e galos da vizinhança, fazendo
festamadrugada afora. Fala sério! Eu quero ir para o Hawai, dançar HulaHulal

DIVÃ COM MAGDA
EDUARDA HEMPKEMAIER

EU SOU: determinada, autêntica,
honesta, brava, extrovertida, compa
nheira, realista e amiga. Apaixonada
por arte. Admiro valores e atitudes.
Viciada em chocolate, pintura, filmes,
seriados, música, maquiagens e salto
alto. NA MINHA BOLSA NÃO FALTA:

maquiagem, perfume, celular, choco
late e documentos. QUERIA QUE O
MUNDO: fosse um lugar onde a igual
dade predominasse e que todos tives
sem uma vida digna. DESEJO QUASE
SECRETO: na realidade meus desejos
são todos secretos. NÃO VIVO SEM: ..

.

\

maquiagem, salto alto, amigos, família' .

. .

e minhas aulas de pintura. APLAUSOS PARA: minhas amigas guerreiras e fiéis.
VAIAS PARA: fofoca e inveja. DESNECESSÁRIO É: ser feliz em cima da infeli
cidade do próximo. UM FILME: Austrália. UM ENDEREÇO VIRTUAL: Orkut.
UM LUGAR PARA COMER: CachaçariaÁgua Doce. O QUE BEBER: Heineken.
O QUE FALTA NOS HOMENS: o antigo charme de conquistar. O QUE SOBRA
NAS MULHERES: consumismo. SONHO DE CONSUMO: conhecer o mundo.
UMA DIVA: minha avó Naide. Amulher mais amável, honesta e humilde que
sempre irámorar no meu coração. NATPM EU: parame aguentar só a base de
chocolate. A FÓRMULA DO AMOR É: o amor não tem formulas, nem se resu

me ou se explica com simples palavras, apenas se vive.

CTRl C + CTRl V

(www.mulherde30.com.br)

ECA! ABANDONA
Abandona essa cutícula ali, pelo meio da

unha, menina! E super out apresentar uma
unha com aquelas coisas horrendas cobrindo
metade do comprimento. Alicatezinho afiado,
mão firme e pronto, você acaba com a danada. '

Ou então, novidade: Instant Cuticle Remover,
da Sally Hansen, que'dissolve a cutícula. em 15 .

segundos. Gostou? Procura nas farmácias. E
abandona mesmo, colega!

No novo OXford para o verão. Esses sapati
nhos tipicamente masculinos vão tomar conta
da estaçao. Ele vem com um solado mais fino
e cheio de cores, uma versão sapatilha que vai
fazer a cabeça da mulherada. As texturas e os

recortes também estão com novidades. E só
combinar com o seu estilo de vestir e pronto.
Táfashion, colega. E se joga!

TRICOTANDO
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Faça revisões em seu veículo regularmente
I

Imagens somente paro fins ilustrativos. PromoçãoAGORA É HORASTRASBOURG é uma componho dos Concessionárias Strosbourg. Toda Unho Peugeot com financiamento em até 60vezes com Primeiro Parcela para Janeiro
de 2011 - com entrado mínima de 20% do valor do bem - Não está incluso nesta promoção os veículos utilitários da marco. As tabelas de financiamento estão disponíveis nasConcessionários. O preço anunciado a partir de RS
47.400,00 é do modelo Peugeot 307 Sedon Presence 1.6L Flex, 05. portas, ano/modelo.: 10/11, freios ABS, Airbag Duplo, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos, pintura sólido, frete incluso; preço público
sugerido poro vendo o vista. O preço anunciado o partir de RS 27.990 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE 1AL Flex, 03 portos, ano/modelo.: 10111, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro vendo o vista. O
preço anunciado o partir de R$ 37.9OQ,00 é do modelo Peugeot 207 Possion XR lAl Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10/11, ar-condicionado, direçõo hidráulico,-vidros e trovas elétricos, pintura sólida, frete incluso; preço público
sugerido poro vendo o vista. O preço anunciado o partir de RS 44 ..990,00 é do modelo Peugeot 207 Escopade 1.6L Flex, 05 portos, ono/rnodelo.: 10/11, ar-condicionado, direção hidráulico, vidros e trovas elétricos, suspensõo
reforçado, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido poro vendo 'O vista. 207 HQ.ggar lAL X-Une o partir de RS 29.990,OO.As condições acima poderõo ser modificados se houver alterações significativas no mercado
financeiro, sem aviso prévio e todos sujeitos à análise e aprovoçõo de crédito. Estoque das Concessionários Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Une l.4l Flex - 100 unidades - veículo de Internet - Estoque da fábrica.
Peugeot 207 Passion XR lAL Flex - 30 unidades. Peugeot 207 Escapade 1.6l Flex - 05 unidades. Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência da promoção de 03/09/2010 030/09/2010 ou enquanto
durarem os estoques. Nõo cumulativa paro outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionórias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.I· PEUGEOTASSISTANCE

Strasbourg Jarqguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinaldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque (47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

- www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTIONDe Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h
PEUGE.OT
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-"'elo contrário, os transtor

_"nos podem ter aumen

tado. Desde a semana

passada, funcionários do

Instituto de Joinville se revezam

para suprir a falta de dois funcio

nários na unidade jaraguaense. O
problema é que isso acaba preju
dicando o quadro de funcionários

em Joinville, já que a quantidade
de trabalho na maior cidade do

Estado émuito mais expressiva do
que em Iaraguá do Sul.

"Essaquestão éumapreocupa
ção. Cada dia vai um funcionário

diferente para Jaraguá, principal
mente para que os iaudos médi

cos não fiquem atrasados", explica

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 10 de setembro de 2010

o assessor do diretor do IML do
Estado, Ivanildo Alves Pereira. O �

revezamento deve durar até que
saia o resultado do concurso para
auxiliar de necropsia, cuja prova
será realizada no próximo dia 19.

Em cidades como São Bento do

Sul, que passam pelo mesmo tipo
de dificuldade, a própria Prefeitu
ra liberou funcionários.

o· problema começou - em 1'.

2008, quando grande parte dos,
candidatos não conseguiu passar
no concurso que destinava profis
sionais para a regional de Joinville,
que inclui cidades como São Bento

do Sul, Iaraguá e Porto União. Em

julho, a ProcuradoriaGeral do Esta
do aceitou que um novo concurso

fosse realizado mesmo durante o

período eleitoral, pelo caráter urgen
te da situação. Desta vez, o problema
foi com a empresa que ganhou a lici
tação para realizar a prova, já que ela
teve que ser anulada por causa de

"erros operacionais".A data final ficou'

para setembro. Cerca de 130 vagas
devem ser preenchidas - pelo-me
nos duas delas em Jaraguá do Sul.

., ,i ,

IML de Jaraguá continua sem funcionários para atender a demanda

LIGAÇÃO COM A ILHA DA FIGUEIRA SERÁ CONCLUíDA EM OUTUBRO

Últimas obras na ponte do Centenário·.
JARAGUÁ DO SUL

TRANSTORNO

IML espera resultadode concurso
Funcionários de Joinville estão se revezando em Jaraguá para tentar suprir a demanda

JARAGUÁ DO SUL

A tentativa de reforçar
o atendimento do IMl
(Instituto Médico legal)
de Jaraguá do Sul não
diminuiu o número de
problemas que o órgão
está passando.

Depois de 'alguns atrasos

causados pelas chuvas e pela
própria programação da em

presa responsável pelas obras,
o prazo para o término da pon
te que liga o bairro Centenário

à Ilha da Figueira ficou,para o

início de outubro. No momento,
a pista de rolamento e a ilumi

nação estão sendo concluídas,
além de pequenas obras comple
mentares. Ao todo, a obra deve

ter 190 metros de extensão e 15

metros de largura, com um custo

total de R$- 3,8 milhões.
, A próxima fase é a construção

daViaVerde, que prevê apavimen
tação da ruaRinaldo Bago, na Ilha
da Figueira. Segundo o supervisor
de Acompanhamento e Elabora

ção de Projetos da Secretaria do
'

Planejamento, Ivan AndréiasWal

ter, o projeto já foi licitado, mas
ainda não há previsão para o iní

cio do asfaltamento. "Já sabemos

a empresa, só estamos esperando
'

a liberação da licença ambiental

para começar a colocar em práti
ca", explica Ivan.

Geral 19

" -

Essa questão é
uma preocupação,
cada dia vai um

funcionário diferente

para Jaraguá.
IVANILDO ALVES PEREIRA,
ASSESSOR 00 DIRETOR
DO IMl DO ESTADO

"

Preocupação com
novos atrasos

Ainda existe uma preocupação
com os recursos de quem se sen

tir prejudicado com a anulação
da primeira prova. "É um direito

de quem participou. Por enquan
to ninguém entrou, e esperamos

que tudo seja feito o mais rapi
damente possível", afirma Ivanil
do. Para concorrer à vaga, é pre
ciso apenas ter o ensino médio

completo, já que o IML oferece

um treinamento de 60 dias para

aqueles que ocuparem as vagas.

DIVULGAÇÃO

A Via, com 29,3 mil m-, está

orçada em mais de R$ 3 milhões

e deve melhorar o fluxo de trân

sito nas áreas próximas à ponte.
Apesar de a ligação entre os dois

bairros ser concluída ainda no

próximo mês, a pavimentação da
Rinaldo Bago só deve ficar pron
ta em junho de 2011. O Dnit (De
partamento Nacional de Infra

estrutura de Transportes) ficou

responsável pela execução do
elevado do trevo que dá acesso a

Schroeder, na BR-280, que tam

bém terá ligação com a ponte.

Encontro de
,,"

amantes das, t' ',é'
motocicletas

!
'

deve reunir
cerca de 30 I

mil pessoas

178 edicão do maior encontro
de môtociclistas do Brasil

JARAGUÁ DO SUL
Os organizadores do 17° Mo

togiro tiveram que correr contra

o tempo. O Pavilhão de Eventos,
onde o encontro de motociclis

tas será realizado, só foi liberado
ontem -, mas a partir das 18h de

hoje pelo menos uma parte das

30 mil pessoas esperadas devem
começar a visitar' as exposições e

prestigiar o show de sete bandas.
O mais esperado dos grupos

musicais é o "Só, Creedance", de
PortoAlegre, que já tocou na aber
tura do encontro que aconteceu
ontem à noite no Saloon Beer,
choperia do Shopping Breithaupt.
Os gaúchos, que se apresentam

. "

nos dois dias do evento, dividem

Pista de. rolamento e iluminação estão sendo conduídas, P�vj��nt�ç�Q .�ª.�jra.�ldo.�Qg��i_l1�� nã9.1�fll. p_r_�yi�ª9. ...9.Pw�Ç9. com as bandas The Seres,
,

DIVULGAÇÃO

Deserta, Big Apple, Bruno e Ray,
Elisângela Dias e o DJ Bruce.

Além dos shows, os moto

ciclistas aproveitam manobras

radicais, zerinho e weeling com

Arte e Domínio, de Curitiba, e os

jaraguaenses Star Boys. O pavi
lhão A foi reservado para expo

sições, e marcas como Honda e

Yainaha estarão' apresentando
váriosmodelos durante o evento.

A entrada é franca.

SERViÇO
O QUÊ: 17° Motogiro
QUANDO: 10 e 11 de setembro

ONDE: Pavilhão de Eventos

QUANTO: entrada franca

MAIS INFORMAÇÕES:
http://www.motogirojaragua.corp.br/
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Unhade fundo

Julimar Pivatto
Virou ·desenho
.._ im, esse desenho aí é do craque

Falcão. Colocamos até uma foto
.....

ao lado para você comparar e ver
_... se ficou parecido. A ação faz par
te do marketing da Umbro, marca ingle
sa que patrocina o jogador da Malwee.
No final de setembro, aliás, ele estará
em Manchester, onde fica a sede da em

presa, para acompanhar e participar de
um evento de futebol de rua que envolve
também jogadores do Manchester City.
O desenho foi lançado durante uma fes
ta em que a empresa apresentou uma li-

. nha de produtos alusivos aofutsal, entre .

roupas, bolas, tênis e mochilas.

Atletismo abre as disputas
com perspectivas de medalha

bilizou muita gente: "Temos um re

corde de participação no atletismo,
mais jornalistas nos procurando
para falar sobre a competição. Acho
que tem tudo para serum sucesso".

Além do atletismo, teremos hoje
também basquete feminino, bocha
feminina, bolão 23 masculino, han
debol masculino, futsal masculino,
punhobol, vôlei masculino e tiro,
mas em nenhum com participação
dos atletas da cidade.

BRUSQUE
A primeira equipe jaraguaen

se a iniciar as disputas nos 50° Iasc
(Jogos Abertos de Santa Catarina)
será a do atletismo. No primeiro
dia, chances reais de medalhas

. em três provas - nos 100m com

barreiras, salto com vara (ambas
com Mirielly Santos) e 1.500m ra

sos (com Simone Ponte Ferraz).
O técnico Adriano Moras acredita

que a equipe pode brigar para fi
car na zona de pontuação (até o

sexto lugar). "Não é garantido que
a gente consiga, mas hoje essa é a

nossa realidade, tanto nomasculino
como no feminino", afirmou.

As provas estão marcadas para
acontecer na Pista do Sesi, mas' se
chover, será transferida para Itajaí. .

Moras espera que isso não acon

teça. "A gente prefere competir na
cidade dos jogos, sentindo o clima
da competição" O treinador está
confiante no sucesso do evento e

acredita que o cinquentenário mo-

É hepta!
O Colégio Evangélico Jaraguá comemorou pela sétima vez

o título dos Jogos Escolares da Semana da Pátria- Troféu Ge
raldo Werninghaus. Foram 147 pontos na classificação geral,
contra 102 do Colégio São Luís e 82 da Escola Renato Pradi. A

instituição ficou em primeiro também no basquete, xadrez e

futsal masculinos e vôlei feminino. A competição é para atle
tas até 12 anos. O principal objetivo, claro, e colocar essa garo
tada para praticar esportes, dando uma opção sadia de entre
tenimento. Fica aqui os parabéns para a equipe de professores
do CEI, todos apaixonados pelo que fazem.

Sub-17
A equipe CEJ /Mort/Color Quí

mica/Luterprev/Gráfica Régi�/
FME joga em casa pelo returno

da 3a fase do Estadual de Futsal
Sub-17 Masculino. O primeiro
confronto será contra o Moitas, de
Ituporanga, hoje às 19h no Parque,
Malwee. Se vencer, já estará classi
ficada para o quadrangular semifi
nal. No sábado, os comandados de
Augustinho Ferrari pegam ainda

Chapecó, às 15h no mesmo local.

ARQUIVOOCP

ANIVERSARIANTES

•
t.mIW.:fID.�'IlJk Wj�tiimll\D

(jlillIl9tl$) -

13º colocado nQ

campeonato colombiano

·1flS !fJHB'ryv!mjHl�m0m
(�A�II.�)

Disputa a 3ª Divisão
do futebol argentino

Mirielly Santos tem chance de trazer
medalhas em duas provas hoje

J�
1fIHD0000ViliIJ iii:

.

(6!9/Sit f,iB)) - Sediado
em São Luís (MA),
está desativado

imlltlmllflIDm
(q{IIilliliQ)- Time de

.

Nilópolis, disputa
a 3ª Divisão no RJ

TUrTADAS

MftGOOBIfIllD.II9J:mm· !WllBtiI!Blm/tm ((fiiI".>
1.�m;/ltm�) - Clube catarinense

- 13º colocado no já extinto, embrião do

campeonato polonês
. atuallmbituba

•
::lmmJBFJJllDllfl_ruIl.

.

((lt2/tttIft�) - Rebaixado
para a 2ª Divisão do
futebol norueguês R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - 514 e 5

-

WWW..JTJe08Cl..lJd..net;
�1:iô'��B��=' @47J 337D.�223 I 337a.�24D
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Paradesen
derrota da ga
Malwee/Címedquerdímínuir vantagem do time paulista
SÃO PAULO

Já faz mais de dez dias
que a Malwee/Cimed

'

perdeu, em casa, para
o'Corinthians. Apesar
de ter recuperado o

bom momento, é difícil.
esquecer um resultado
adverso.

rincipalmente da forma que
_..

foi. Os paulistas chegaram
a abrir 4xO e conseguiram
frear a reação dos jaragua

enses no momento certo, vencen
do por 4x3. E o Timão é o líder da

chave, com quatro pontos de van

tagem sobre a Malwee, e também
da classificação geral (61 pontos,
contra 58 da Krona/Ioinvílle e 54
da Malwee e de Carlos Barbosa). A
promessa também é que o ginásio
do Parque São Jorge estará lotado
neste que já é um dos, maiores
clássicos do futsal brasileiro.

Estesmotivos fazem o encontro
destanoite, às 19hentreCorinthians
e Malwee/Círned, se tomar ainda
mais emocionante. "Estamos sem

pre nos preparando para o próximo
jogo, mas a derrota em casa, do jeito
q�e foi 'construída, nos faz pensar
em tentar devolver

I isso em São

Paulo'; admitiu' o fixo Leco. Mas
como evitar os mesmos' erros da

partida na Arena? "Temos de nos

preocupél! principalmente com'
a nossa parte defensiva. Estamos'

'

acostumados a ditar o ritmo da par
tida, mas temos de adequar isso a

cada adversário", emendou.
Leco falou também que todos

esses ingredientes fazem com

que o confronto se torne ainda
mais atrativo, tanto para o tor

cedor como para quem está em

quadra. "Isso nos motiva. Vemos
a arquibancada lotada, a festa
bonita, grandes jogadores do ou
tro lado, nos fazquerermostrar o
nosso melhor", afirmou.

Os técnicos Fernando Ferretti
e PC de Oliveira terão força má
xima 'para o' confronto. Depois
do jogo desta noite, o time jara
guaense já tem mais uma viagem
pela frente. Na segunda-feira,
enfrenta o Petrópolis na serra

fluminense. A partida de hoje
terá transmissão da SporTV e das
rádios locais.
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PIERO RAGAZZII

Leco diz que o time trabalhou para não repetir erros da derrota do último dia 30
, '

.
"

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

CLASSIFICAÇÃO PRÓXIMOS JOGOS

HOJE
20h - Copagril x Atlântico
20h15 - Krona x Carlos Barbosa
20h15 - Florianópolis x Minas

SEGUNDA-FEIRA
18h45 - Florianópolis x Krona
19h15 - Minas x Copagril
20h15 - Atlântico x Carlos Barbosa

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.

,
.

Cl-ASSIFICAÇÃO, PRÓXIMOS JOGOS
'HOJE '

,19h - Corinthians-x Malwee/Cirned
19h15 - tntelli.x Petrópolis

'

20h15 - Umuarama x Foz
'

SEGUNDA-FEIRA
19h15 - Petrópolis x Malwee/Cirned
20h15 - Umuarama x Corinthians

20h15 - Foz x Intelli

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

Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento.
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Na área

Henrique
Porto

De mal a pior
�"'uando a gente imagina que o Moleque Travesso já apron

tou todas, eis que ele ressurge com uma travessura pior.
Desta vez foi no Campeonato Catarinense de Juniores, na

....� partida contra o Imbituba, disputada na última quinta - fei-
ra (2) no João Marcatto. Após quatrominutos jogados, o delegado
da partida (Jerri Luft) paralisou o confronto, pois constatou que
o atleta que vestia a camisa 6 do Iuventus não era o mesmo que
constava na relação, cuja identidade havia sido conferida ante

riormente. Questionou os dirigentes do tricolor que se encontra

vam no local, que se negaram a dar qualquer tipo de informação
(e assim está relatado na súmula). O atleta foi substituído e a par
tida foi reiniciada, mesmo sem as devidas explicações. Um fato

lamentável, para não dizer vergonhoso. Será unia falta de organi
zação ou de ética? A decisão é de vocês.

PIERO RAGAZZI

Quem fica com
a TaçaOGP?
Hora da verdade

para Cruz de Malta e

Vitória. Quem vai ficar
com aTaça OCP? OVitó
ria defende urna ligeira
vantagem conquistada
em casa. Pode. perder
por até urn gol e vai abu
sar de suas principais
armas: os contra-ataques puxados pelo qabilidoso Seco e as bolas

- .,

paradas na cabeça de Gomes. O Cruz de Malta precisa vencer por
dois gols e mais do que nunca conta com uma atuação inspirada de
Vaé.Arílson, com sua experiência, pode fazer a diferença na hora de
decidir, Uma partida - aprincípio - sem favoritos. Creio em um jogo
commuitos gols, assim como aconteceu no jogo de ida.

Muito futebol
. Os fãs do esporte bretão não

têm motivo para reclamar neste
fim de semana. Só no futebol
amador serão 13 jogos. Tem de
cisão da Primeirona, semifinal
doVarzeano, oitavas-de-final do
Interbairros e. rodada comple
ta da Segundona. E sabe quem
ganha com isso? Muita gente.
Clubes, emissoras de rádios, fa
bricantes de material esportivo,

. lojas de calçados, bares, jogado
res, árbitros e etc. Uma econo

mia forte e até certo ponto infor
mal, que merece respeito e até
mesmo um estudo mais apro
fundado sobre. os valores que
movimenta. Quem se habilita?

Jasc
Assim como aconteceu nos Joguinhos Abertos, prometo uma

cobertura especial dos Jogos Abertos de Santa Catarina no blog
Na Área, que você pode conferir acessando o site de' O Correio
do Povo. Na medida do possível trarei os resultados atualizados
e fotos das disputas. Para isso conto com a inestimável ajuda de
amigos como Karine e Alaor, da FME.

.

BRASllEIRÃO

LocoAbreu dá a
vitória aoBotafogo
No Rio, Vasco não consegue segurar a vántagem
DA REDAÇÃO

Quinze anos após
a polêmica final do .

Campeonato Brasileiro de
1995, Santos e Botafogo
reencontraram-se na

noite desta quinta-
feira, no mesmo local, o
Pacaembu.

E mais uma vez os cariocas de
ram-se melhor: venceram por lxO,
com direito a gol do.polêmico Loco
Abreu aos 45 do segundo tempo.

Com o resultado, o Botafogo
pulou para a terceira colocação na
tabela, com 34 pontos. O Santos,
que perdeu uma invencibilidade
de cinco jogos, caiu para o quinto
lugar, com 31 pontos e uma parti
da amenos que seu algoz.

O Santos teve até condição de
abrir vantagem folgada. no pri-

.

meiro tempo. Dominou até os 35
minutos e só não saiu na frente

porque Jefferson mostrou por que
foi lembrado pOF Mano Menezes -

para a seleção brasileira. O goleiro
botafoguense fez pelo menos três
defesas importantes, a mais difícil
delas num chute à queima-roupa
de Durval na marca do pênalti.

Depois do intervalo, parecia
que a partida se encaminhava

.

para o empate sem gols. Mas Loco
Abreu (que entrou no lugar de Her

. rera) recebeu de Edno na área, lim
pou Rafael com um toque de cate

goria e bateu de direita para a rede.
O jogo entre Vasco e Atlético

- MG terminou com um empate
ruim para as pretensões de ambos.
O placar de lxl refletiu o jogo de
dois tempos distintos e'distanciou
os cariocas da zona de classifica

ção da Libertadores, enquanto os

mineiros seguem apresentando
dificuldades para deixar a zona de
rebaixamento.

Durante a etapa inicial, em urn

momento em que o clube cruz

maltino manteve a posse de bola
e o· adversário apenas se defen

deu, Éder Luis abriu o placar e não
comemorou seu gol, em respeito
aos cinco anos em que defendeu o
time de Belo Horizonte.

Já no segundo tempo, quando
modificações de Luxemburgo in
verteram a situação, os vascaínos
foram punidos por recuarem ex

cessivamente e sofreram o·empate
em um pênalti de Ricardinho.

DIVULGAÇÃO/VASCO DA GAMA

,

Vasco abriuo placar, mas cedeu o empate para o Atlético no finalzinho

GA PEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A.
CLASSIFICÀÇÃO

.

20"RODADA

Ruminense 3xlCeará
Cruzeiro lxO Internacional
Grêmio 2xO Atiético-GO
Goiás 3xl Guarani
São Paulo 2x0 Ramengo
Vitória lxl Palmeiras
Atlético-PR lxl Corinthians
SantosOxl Botafogo
Vasco 1x1 Atiético-MG
Prudente lxl Avaí

18h30 - Corinthians x Grêmio
18h30 - Ramengo x Vitória
18h30 - Atlético-GO x Ruminense

16h - Palmeiras x Vasco
16h - Botafogo x São Paulo
16h - Atlético-MG x Prudente
16h - Avaíx Cruzeiro
18h30 - Guarani x Atlético-PR
18h30 -Internacional x Goiás
18h30 - Ceará x Santos

Rebaixados para Série B

EDITAL
Siluoção:Registro de imóveis da comarca de Jaragua do sul /SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraquá do sul/SC, torna publico
pelo presente edital, que R.C.W. ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA, CNPJ n° 07.950.317/0001-38, estabelecida
na Rua Padre Pedro Franken n° 99, centro, nesta cidade,
requer com base no art. 18 da lel n° 6.766/79, o RE
GISTRO DO LOTEAMENTO denominado RESIDENCIAL
TRIBESS II, situado nas ruas 8- João Januario Ayroso,

. 328- alvino Stein, 330- Alberto Bortolini e 909- Carlos

Tribess, bairro Jaraguá esquerdo, perímetro urbano de Jaragua do sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela prefeitura municipal de Jaragua do sul/SC, confor
me decretos n° s 7.123/2010, expedido em.26.03.2010 e 7.271/2010, expedido em

23.06.2010 assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriano Anto

nio da Fonseca, CREA n° 36872-9, ART n° 3720917-7. O loteamento é de caráter

residencial,possuJ a área total de 22.893,00m2, sendo construldo de 14(quatorze)
lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, sistema viário e remanescentes. O pra
zo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da ultima pu

blicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve. este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC.
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o trânsito da região fez mais
uma vítima fatal na noite de

quarta-feira. O acidente aconte

ceu na BR-280 em Guaramirim

(próximo ao Posto Guaramirim)
e causou amorte de Aline Batista

Pereira, 22 anos. Ela foi atropela
da por um caminhão Mercedes
Benz conduzido por Antônio da
Silva, 61, que trafegava no senti
do Guaramirim/Jaraguá do Sul.

Segundo os Bombeiros Voluntá

rios, Aline estava com suspeita
de traumatismo craniano e he

morragia interna e acabou mor

rendo logo após dar entrada no

Hospital São José.
O motorista disse à PRF (Po

lícia Rodoviária Federal) que
foi surpreendido pela jovem no

momento em que ela atravessa

va a pista e não conseguiu evitar
o acidente. Ela foi enterrada na

tarde de ontem,
no Cemitério

Municipal de
Guaramirim.

Jovem morre

atropelada
por caminhão
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DIVULGAÇÃO

SC-474

Duas cobras capturadas
Os Bombeiros Voluntários de Massaranduba capturaram duas cobras

caninanas adultas em uma residência às margens da SC-474, por volta das
16h30 de quarta-feira. As serpentes estavam dentro de um rancho de ferra

mentas, embaixo de um cobertor, e cada uma delas tinha cerca de dois me
tros de comprimento. Segundo os bombeiros, a caninana não é venenosa
e tem fama de ser "caçadora de ratos". As· cobras capturadas devem ser

soltas em uma reserva ambiental da região

PREVISAO DO TEMPO

TEMPO.SEGO
Massa de ar seco mantém
o tempo estável em Santa
Catarina, com nevoeiros
isolados ao amanhecer e
predomínio de sol.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 15°C
MÁX: 24°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 27°C

DOMINGO

MíN: 19°C
MÁX: 28°C

SEGUNDA
MíN: 20°C
MÁX: 28°C

6
Õ
Õ
Õ

FIM DE SEMANA

Sábado de sol 'e
domingo nublado
o fim de semana começa com

sol em boa parte do Estado, com
aumento de nuvens a partir da
tarde e condições de pancadas de
chuva a noite. Temperatura eleva
da com sensação de ar abafado.
No domingo uma frente fria, pró
xima do litoral, deixa o tempo ins- '

tável com nebulosidade variável.

QUINZENA
Setembro será de

pouca chuva
Na segunda quinzena de setembro

mais uma frente fria passa por Santa Cata
rina com fraca atividade, provocando pou-:
ca chuva. O padrão atmosférico não deve
mudarmuito eas frentes frias devem con

tinuar passando mais por alto mar, provo
cando chuva mal distribuída no Estado.

, FASES,DA lUA '

'I�r�EnSfllal'ado Parcialmente Nublado l11s'ti.ivlal Chuvoso
Nublado

Segurança 23

CHICO DE PAULO

Filho ameaça
a própria mãe

Um homem de 37 anos foi detido por ameaça
na rua Guilherme Schmidt, bairro Chico de Paulo,
por volta das 21h de quarta-feira. Ele havia discu
tido com a mãe, de 77 anos, e os vizinhos ficaram

preocupados. Segundo a Polícia Militar, durante a

briga, a idosa acabou caindo e o filho teria tentado

levantá-la, mas ela negou a ajuda e começou a gritar
por socorro. Nesse momento, o filho teria tentado ta

par a boca da idosa com amão e começado a amea

çá-la.Amãe foi levada pelos BombeirosVoluntários
ao Hospital São José e o filho foi levado à delegacia.

MEIO AMBIENTE

Açãoentre Fujama
e bombeiros-mirins

Bombeiros mirins da corporação de Jaraguá
do Sul participam hoje de atividade coordena
da pela Fujama (Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente). A programação ocorre às 14h, na sede
da corporação, com a participação da técnica da

Fujama Lucy Cyriaco Lagedo e envolve umamini

palestra sobre educação ambiental, distribuição
e plantio de árvores frutíferas e passeio de barco
nas proximidades da Associação dos Bombei
ros Voluntários. A atividade encerra as ações da

corporação em parceria com a Fujama na "Festa
Anual das Árvores 201 (}".

\
'
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Com o Programa de Recuperação Fiscal- Refis 2010,
você pode quitar suas dívidas com o município sem juros
sobre o montante e ganhar 90q.il de desconto em multas.
E o saldo pode ser financiado em até 24 meses.

Mas, lembre-se, o prazo final é 10 de outubro.

Coloque em dia suas contas com a nossa cidade
e ajude a fazer uma Guaramirim ainda melhor.

GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc.gov.br

•Poro-choque na

C'Qr do veículo
• Banco do motorista cem

)'egulagem de alturq
•Porta-malas

revesfic;lo de carpete
•

'.

Líder de vendas da região. 'MMl'b�

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos, consulte um vendedor. Fotos meramente Ilustrativas. Aiguns itens são opcionais ou específicos de alguns modelos. Crédíto sujeíto a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 27/0912010." Ofertas válidas para Novo GoI1.0. Juros, entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.

, "
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