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Mamadeira
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precisa ser
utilizada com

cautela ea partir
dos 12 meses
deve começar a
ser substituída
pelo copo.
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Em uma partida emocionante, o Vitória venceu o Cruz de Malta por 2xO e conquistou a Primeirona pela quarta vez na história. Equipe
também levou os troféus de defesa menos vazada e artilheiro, com Wilson d� Ávila, o Xuxa, que marcou oito vezes na competição.

E C

licitação será aberta em outubro
Mais de RS 10 milhões serão investidos na construção de
duas unidades de ensino profissionalizante. Cada uma terá
capacidade para atender cerca de 1,2 mil alunos. Página 7

IÇ
Construção civil aquece economia
Conforme dados da Prefeitura de Jaraguá do Sul, de janeiro a

agosto, foram solicitados 835 alvarás para edificação e ampliação
de prédios, residências e indústrias na cidade. Página 8

FAMEG

(47) 3373-�800
www.fameg.edu.br
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O comeco

�

da Primeira
Guerra Mundial

No di 14 de setembro de 1915, Ale
manha, Áustria - Hungria, Turquia e,
Bulgária fazem uma aliança, com uma

cláusula secreta que concede à Bulgá
ria a parte grega e sérvia da Macedônia,
sem que o país precisasse participar da
Primeira Guerra Mundial, .que estava

em curso desde o ano anterior.
O início havia ocorrido oficialmen

te no dia 28 de julho de 1914, um mês

após o assassinato do arquiduque Fran-
, cisco Ferdinando. A espera do Império
Austro-Húngaro para o início das ações
só ocorreu porque grande parte do seu

efetivo militar estava trabalhando nas

colheitas, impedindo uma organização
massiva imediata. Em 23 de julho, com
o apoio incondicional da Alemanha, o
país'mandou um ultimato à Sérvia que
çontinha várias requisições - entre elas,
que o país deveria assumir a culpa pelo
atentado ao arquiduque.

Aos poucos, o conflito se tornou um

combate entre aTríplice Entente (Império
Britânico, França, Império Russo e- Esta
dos Unidos) e as Potências Centrais (Im-

, pério Alemão, Império Austro-Húngaro
e Império Turco-Otomano). Em 1917, a

Rússia abandonaria a guerra em razão do
início da Revolução. No mesmo ano, os

Estados Unidos decidem deixar de par>
ticipar como fornecedores e entrammi
litarmente no conflito. O fato mudaria
totalmente o destino da guerra e garan
tiria a vitória da Tríplice Entente.

INAUGURAÇÃO
Ciclovia
Na semana de 5 a 11 de dezembro
de 1987, o jornal"O Correio do
Povo" noticiava a inauguração
da ciclovia, que aconteceria no
próximo dia 7. Com 4,9 km
de extensão, ela ficava na
margem dos trilhos da rede
ferroviária e iria da empresa
Menegotti até aWeg II.

BRASÃO

:J

DIVULGAÇÃO
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Exilados políticos
da Ditadura Militar

Desde 31 demarço de 1964, quando oMarechalCastelo
Branco se toma o presidente do Brasil, o país foi governado
em regime de ditaduramilitarque durou até 1985.Durante
o período, foram postos em prática diversos Atos Institu
cionais, a Constituição de 1946 foi suspensa e o Congresso
brasileiro acabou dissolvido. Paralelamente, a supressão
direta das liberdades individuais foi garantida com urn có

digo de processo penal que permitia ao exército e à polícia
,urna intervenção total em caso demovimentos "suspeitos".
As ações repressivas, ao mesmo tempo em que garantiam
a subordinação da massa popular brasileira, provocavam
revolta em oposicionistas como os integrantes da UNE

(União Nacional dos Estudantes), entidade estudantil que
participou demovimentos como as "Diretas Já" - urna rei

vindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil.
.

Enquanto centenas de manifestantes acabaram
mortos ou desaparecidos, outros preferiram se exilar
fora do país até a década de 1980, quando foi possível
voltar ao país. Entre os exilados, então políticos como

José Dirceu, Fernando Gabeira e João Goulart e músicos
como Chico Buarque deHolanda, Gilberto Gil e Caetano
Veloso. Até hoje, é impossível precisar o número exato

de oposicionistas que desapareceram, foram torturados
oumortos durante o período.

Manifestaç,ões contra a ditadura se intensificaram
por volta doe 1983, com a luta por eleições diretas

PELO MUNDO

1930

NSDAP na Alemanha
Em setembro de 1930, no 14° dia

do mês, o Partido Nacional Socialista
dos Trabalhadores Alemães (em ale
mão, conhecido como NSDAP) vence
as eleições na Alemanha, tornando
se o segundo maior partido do parla
menta. A liderança total só viria em

1933, quando o partido estabeleceu o

Terceiro Reich no país.

1973

Candidatura'
1 2

Morte de Grace Kelly
No dia 14 de setembro de 1982,

um acidente de carro mata a prince
sa Grace Patrícia Kelly, aos 52 'anos.
Em 1956, ela havia se casado com o

Principe Rainier Grimaldi III de Mô
naco, tornando-se a "SerenissimaAl
teza Princesa Grace de Mónaco". De
vido à realeza, foi forçada a desistir
da carreira de atriz.

Há exatos 37 anos, em 1973, a can
didatura dos generais Ernesto Geisel e
Adalberto Pereira dos Santos para pre
sidente e vice-presidente da Repúbli
ca, respectivamente, foi homologada
pelo partido governistaArena. Ernesto
seria eleito um ano depois, amenizan
do o rigor do regime militar e perma
necendo no poder até 1979.

Um "brasão d�armas" geralmente é criado para identificar indivíduos ou
grupos, e quase sempre segue as "leis da heráldica" 7" normas como as cinco '"
torres que encabeçam o desenho 'do brasão jaraguaense, por este ser reconhecido como cidade.
Iaraguá do Sul só passou a ter este tipo de identificação apartir da Lei po 203 de 29 de novembro de
1968, quando foi criado por EugênioVictor Schmõckel eMoacyr Silva. Segundo pesquisas doArquivo
Histórico, o escudo português clássico foi escolhido para simbolizar uma filiação étnica primitiva, com
a legenda "Grandeza pelo Trabalho" remetendo à força que a fé cristã tem na região. No desenho são

retratados os v�es, os colonizadores, � trab�ad?r ço�ono/.e .�.patq�,e industrial domunicípio.
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o telefax
A ideia de transmitir e reproduzir documentos a longa distância ,

foi patenteada porAlexander Bain em 1843. Da união da ideia
.

de Bain com o aparelho telefônico criado porAlexander Graham
Bell, o primeiro protótipo do fac-símile, mais conhecido como
fax, foi criado nos Laboratórios Bell em 1926.

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imó

veis da Comarca de Iaraguá do Su1ISC, toma publico pelo pre
sente edital, que RNADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ
n° 04.529.353/0001-34, estabelecida na Rua 175-Paulo Papp
n086, Centro, nesta cidade, requer com base no art. 18 da lei n°
6,766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado ANTILOPE, situado nas Ruas
5-Prefeito José Bauer, 444-Sem nome e 445- Sem nome, Bairro Três Rios do Sul, perímetro
urbano de Iaragua do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal
de Iaragua do Sul/SC, conforme Decretos n° 7.256/2010, expedido em 15.06.2010, assina-

, do como responsável técnico, a arquiteta e urbanístaCãssia Gisele de Oliveira, CREA n°

71488-9, ART. rr's 3528743-5 e 3685120-0. O loteamento é de caráter residencial, possui a
área total de 38.400,00m2 sendo constituído de 13(treze) lotes comercializáveis, A.U.P.E.s,
Sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ulti
ma publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala

que subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-
centro, Iaragua do Sul/Se.

Jaraguá do Sul, 06 de setembro de 2010.
AOficiala
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PONTO DE VISTA

A engenharia econômica brasil�ira

A cegueira política,
intelectual, partidária,
ou pior, a cegueira
da desinformação,

termina reproduzindo
o pensamento

fragmentado, tão
perigoso para a

construção do
bom senso.

Todos
os empresários do país devem se lem

brar muito bem da data 15 de setembro de
, ,

2008. Nesse dia, o mercado financeiro mun-

dial, sustentado por Um modelo parasitário
centrado na especulação desenfreada, parou. Tam
bém devem lembrar-se do banco de investimento
Lehman Brothers, aquele mesmíssimo que duvidada
da solvência do Brasil, que por incompetência não

conseguiu superar os efeitos da crise, quebrando de
forma vergonhosa. Essa quebra emblemática afetou
indiretamente nosso país, ao provocar uma brus
ca depreciação cambial e uma acentuada queda da
demanda dos produtos brasileiros no
mercado' internacional. O Produto In
terno Bruto (PIB) do Brasil diminuiu
consideravelmente, resultado da desa- '

celeração dos investimentos por par
te do setor empresarial, que segurou
suas despesas de capital; receoso do
descalabro da crise que se avizinhava,

,

considerada por muitos como a pior
desde o "crash" de 1929. Entretanto, o

governo brasileiro, ao implantar um
modelo desenvolvimentista a partir de
2003, foi preparando o terreno para se

proteger de qualquer ataque especulativo por parte
dos picaretas internacionais, ansiosos em recuperar
suas perdas. De que forma foi realizada tal façanha,
obra de uma extraordinária engenharia econômica?

O governo, 'através da recuperação estatal, iniciou
um processo nunca antes feito no Brasil, que foi a

adoção de medidas fiscais e monetárias anticíclicas,
evitando assim a contaminação do sistema financei
ro nacional, de modo que pudesse ser recuperado
o nível das atividades econômicas e produtivas do

país. As primeiras medidas contra a contração do
crédito foram aumentar a liquidez da moeda, tan
to nacional como estrangeira, através da utilização
das reservas do Banco Central para vender dólares
e frear a depreciação da moeda local, além de criar
uma linha de financiamento para as exportações.
Tudo isso foi possível porque o Brasil tinha reservas

acumuladas de 210 bilhões de dólares, que permitiu
sustentar qualquer intento de contaminação externa.

Já em 2009, a União abriu uma linha de crédito para
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES) de 3,3% do PIB, em conjunto com in
centivos financeiros para o Banco do Brasil e a Caixa'
Econômica Federal. Tal iniciativa permitiu, a esses

bancos públicos, a-aplicação de recursos nos setores'

produtivosmais dinâmicos e geradores de empregos,
como a construção civil, agropecuária e insumos bá

sicos, de modo a incentivar a produção ,e venda de
bens de consumo duráveis.

O mais marcante nessa obra de reconstrução do
Estado brasileiro,' na qual todos os setores da socie-

dade se beneficiaram em maior ou
menor grau, foi a tarefa gigantesca de
fazer convergir crescimento econômi
co com inclusão social. Os programas

,

de transferência de renda, entre eles o

programa Bolsa Família em conjunto
com o aumento real do salário míni-

"

"

mo, trouxeram uma nova esperança
para milhões de brasileiros que per
maneceram tanto tempo àmargem do
consumo social. As opções do governo
em revitalizar um modelo assentado
em medidas de incentivo fiscal e mo-

o CORREIO DO POVO'

netário tiveram como resultado, a recuperação do
Estado na sua capacidade de resposta social, propi
ciando a aceleração do crescimento e aprodutívida
de. Não apenas isso, o aumento do emprego formal,
dos lucros e os salários, terminaram acentuando um
novo ciclo de desenvolvimento, sinalizado pelo cres

cimento do PIB em 9% no primeiro semestre de 2010.
No entanto, ainda há cegos perante tal desempenho.
A cegueira política, intelectual, partidária, ou pior, a
cegueira da desinformação, termina reproduzindo o

'

, pensamento fragmentado, tão perigoso para a cons

trução do bom senso. A razão é substituída por cli
chês desgastados e preconceituosos, imunes as mu

danças. Da mesma forma daqueles que continuam
insistindo emmodelos que negam, apriori, a possibi
lidade de concretizarpolíticasmacroeconômicas que
incorporem desenvolvimento com inclusão social,
tão importantes para eliminar de vez a desigualdade
que ainda nos cerca.
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Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatário informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados),

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ

DOSUL/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna pu
blico pelo presente edital, que RN ADMINISTRADORA
DE BENS LTDA, CNPJ n004.529.353/0001-34, estabelecida'
na Rua 175-Paulo Papp n086, Centro, nesta cidade, requer -

com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE �!I��YfcS
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas-384-Angelo Julio
Barruffi e na Servidão de Passagem S-407, Bairro Ilha da Fi-

-gueira, perímetro urbano de Jaragua do Sul/SC, abaixo ca-

racterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Iaragua
do Sul/SC, conforme Certidão n0200/2010, expedida em 05.07.2010, assinado como respon
sável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2,
ART. rr's 3685035-9. O desmembramento, possui a área total de 16.947,58m2, sendo consti
tuído de l(uma) parcela (Àrea verde) e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima
'

publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que
subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,

, Jaragua do Sul/SC.
.

JARAGUÁ DO SUL, 06 DE SETEMBRO DE 2010.
AOFICIALA

GU��,Ht\NUH�"�

Inscrição para
jurado voluntário

Estão abertas as inscrições para o Progra
ma JuradoVoluntário até o dia' 6 de outubro.
O projeto objetiva facilitar a composição da
lista anual de jurados da Comarca de Gua

ramirim, correspondente ao ano de 2011. A

ficha de inscrição pode ser enviada pelo e

mail gmmvarzêtiscgovbr ou pessoalmente
no Fórum, rua João Sotter Correa, 300, bair
ro Amizade, em Guaramirim. Informações
sobre o programa e.sobre ser um jurado vo-

"

luntário estão disponíveis no site http://�sc5.
�.sc.gov.br/jwadovoluntario.

ENUOMENDt\

Prossegue campanha
de mudas frutíferas

, cOMPEn��Ão
Shopping promove
torneio de dominó

A Secretaria da Agricultura de Iaraguá
do Sul comunica que já encerraram as en

comendas de variedades raras, mas a se

gunda Campanha de Mudas Frutíferas e

Arbóreas deste ano prossegue até o dia lo
de outubro, prazo ·final para os agricultores
solicitarem espécies de frutasmais comuns
e de plantas ornamentais. 'Os preços variam
de R$ 0,80 a R$ 490. Interessados devem fa
zer seus pedidos naDiretoria deAgricultura
e informações podem ser solicitadas pelos
telefones (47) 2106-8113 ou 2106-8114.

NP� UN�V'ER8n]AI)E

DCE da Unerj
realiza palestras

O DCE Unerj/PUC (Diretório Central dos
Estudantes) realiza dia 16 de setembro duas

palestras no auditório da universidade. Das
18h45 às 20h30, acontece a palestra liA re

forma da lei do inquilinato", com Juliano
Girolla, após, das 20h45 às 22h, o professor
Darwinn Hamack fala sobre "Cidadania e

exercício do voto". O evento é aberto à co

munidade, com o ingresso aó custo de R$
25, aos estudantes aentrada é gratuita.As ins
críções devem ser feitas no DCE, das 7h30 às
11h30, ou pelo e-mail dce@unerj.br.

O Shopping Breithaupt realiza no dia
18 de setembro um torneio de dominó
com a participação de jogadores de vá
rias regiões de Santa Catarina. O evento

distribuirá R$ 6 mil em premiação em

dinheiro, troféus e também medalhas.
As inscrições podem ser feitas na admi

nistração do shopping ou diretamente
com o organizador da competição, Luiz
Sato, no valor de R$ 60 por dupla. Infor
mações pelos telefones, (47) 3275-1122 e

9959-8334.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política o CORREIO DO POVO • Terça-feira, 14 de setembro de 2010

DIVULGAÇÃO

"

Presidente da comissão, Negherbon pretende colocar o relatório final em votação no começo de outubro

C DA SCHÜTZNEFEST

Conclusão dos
trabalhosaté
o fim domês
Comissão terminou a fase da oitivas
e deve votar relatório em outubro
JARAGUÁ DO SUL

O relatório tinal da CP
(Comissão Processante)
da Schützenfest deverá
ticar pronto e ser votado
internamente até o
tim deste mês.

A
afirmação é do presi
dente da Cp, Jaime Ne

gherbon (PMDB), após
as conclusões dos de-

poimentos das testemunhas. Se
o prazo for aplicado, a primeira
semana de outubro será dedica
da à votação pelo plenário.

"Está tudo bem encaminha
do e dificilmente vamos passar
do prazo previsto", conta Negher
bon. A comissão foi aberta no dia
13 de julho, a partir da notificação
da prefeita Cecília Konel1 (DEM) e
»recisa ser concluída e votada até
o dia 11 de outubro, coincidente
mente dentro do calendário da
Schütznefest deste ano.

A etapa com os depoimentos
foi concluída na semana passada,

com as oitivas do presidente da

Asctvi, Celso Hille e do ex-presi
dente da entidade, Nelson Sjõberg.
O proprietário da Fábrica de Show,

, Genilson de Medeiros, e a empre
sária Maria" Madalena Espíndola,
testemunhas apresentadas pela
prefeita, não compareceram aos

depoimentos e não prestaram es

clarecimentos sobre as ausências.

As ausências de duas
testemunhas nos

dep,oimentos foram parar
,

na Delegada Regional.

Neghebon conta que a comis
são fez três notificações para as

duas testemunhas comparece
rem, mas não obtiveram respos
tas. O caso foi levado à Delegacia
Regional, mas a comissão deve
continuar os trabalhos sem as oi

tivas deles. "Não temos poder de
polícia, por isso entregamos para -

'

o delegado Uriel. Se for esperar
por eles, essa comissão não aca

ba nunca", comenta Negherbon.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.b� " .....

Com a conclusão dos

depoimentos, a próxima
etapa da, comissão será
a notifícação da .prefeita,
para que el:a f,aça Sua defe- . #

"

sa final por escrito. A par-'
tir daí, os trabalhos da CP
ficarão sob comando do
relatorAmarildo Sarti (PV).

A comissão processan�e
foi aberta no dia i3 de julho,
após a Câmara de Vereado
res i acatar uma denúncia
contra a prefeita por infra

ção político-administrativa.
A ação, feita por quatro pes- ,

soas da sociedade, foi base
ada no relatório final da CEI
da Schützenfest, concluída
no primeiro semestre deste
ano na Câmara.

'

Quer aprender
'lbateria grátis?
y

. .. I
,,/

Acesse:

NELSON KLlTZKE NÃO GARANTE A SArDA, MAS CONFIRMA BOATOS

Samae pode ter mudança no comando
JARAGUÁ DO SUL

"Se for a vontade da prefei
ta, eu deixo o cargo. Mas não

tem nada certo". A frase é do

presidente do Samae, Nelson

Klitzke, que confirma os boatos
de que pode deixar a autarquia
nos próximos" dias. Porém, ga
rante que irá continuar traba
lhando normalmente até um

comunicado oficial da prefeita
Cecília Konell (DEM).

. Klitzke afirma que "forças
ocultas" trabalham nos basti
dores pela sua saída do Samae,
mas não irá contrariar uma or

dem da prefeita. "Eu voltei no

começo de 2009 com um obje
tivo' claro: recuperar a credibi
lidade da autarquia. Não havia

a intenção de ficar os quatro
anos. Porém, os meus projetos
ainda não foram concluídos.
Temos obras em andamento
com tratamento de água e es

goto", comenta.
Se deixar a presidência do

Samae, Klitzke não deverá in
dicar alguém para sucedê-lo:
"Isso é função da prefeita",
responde. Ele" também des
carta assumir outra função na

_
Prefeitura. "Não fui para a au

tarquia por interesses finan
ceiros e sim pelo projeto. Não
faz sentido entrar em outra se

cretaria", argumenta.
Diretor do Samae na admi

nistração anterior, o vereador
Isair Maser (PR) é citado com

um dos possíveis sucessores de
Klitzke. Porém, ele nega o boa
to. "Ninguém da Prefeitura me

procurou para falar do assun

to; 'não estou sabendo de nada.
Não faz parte dos meus planos
deixar a Câmara e ninguém pe
diu uma indicação para o car

go", responde.

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

meducação " tnscrições:3055-7104
�ajra�1Y�'�:���t�WHf8�S� fu��r�is�� ���m��M�d3��8:�JW��'���né
dsrivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
;nv&lc::tirln<:

!;; . -Crédito sujeito a análise. Informe-se sobre o CÉT antes de contratar o seu empréstimo/ financiamento.
, , , ,

Ó SAC - Informações, reclamações, cancelamentos ou elogios, atendimento 24h por dia, 7 dias por semana: 0800 770 3335 ou 0800 70� �661 (defl,c�entes auditiVOS§ e de fala). Ouvldcida (para reavaliação da solução apresentada) de sego a sex" das 9h às 18h: 08007070083 ou 0800 701 8661 (defloentes auditiVOS e de fala),

(47) 2107·3900 0800011 7888
Rua Epitádo Pessoa, n050, www.bvfinanceira.com.br

ao lado do Corpo de Bombeiros.
Jaraguá do Sul/SC FINANCEIRA
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ca roli na@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
Destino certo

uaramirim vai instituir o Programa de In
centivo ao Tratamento e Reciclagem de Óle
os e Gorduras de origem vegetal ou animal e

..._uso culinário. O projeto de lei complemen
tar proposto pelo vereador Gilberto Iunckes (PPS)
foi aprovado em dois turnos pelo plenário da Câ

mara, com votos favoráveis de todos.
O texto prevê apoio estratégico e o aprimoramen

to a atividade econômica da reciclagem dos resíduos
de gorduras dos alimentos. Ele também pretende o

cumprimento das metas de proteção ao meio am

biente, informação aos consumidores e conscientiza

ção da sociedade sobre os danos causados pelodes-

Abre
A Delegacia de Mulher de Iaraguá do Sul abre as

portas hoje Qara atendimento, após a inauguração às
11 horas.Aunidade será especializada em ocorrências
relacionadas às mulheres, crianças, adolescentes e

idosos da cidade e das vizinhas Corupá, Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba. Sob a responsabilidade
do delegadoWeydson da Silva, o atendimento na Rua
Marthin Sthal, bairroVIla Nova, será das 8 às 18 horas.

carte dos óleos e resíduos, e das vantagens da prática
de sua reutilização em escala industrial.

O autor explica que a proposta, discutida pre
viamente com o Executivo, é fazer com que toda
a sociedade seja envolvida, nas empresas, restau

rantes, hospitais e com a própria população. "A
comunidade precisa contribuir para que o meio
ambiente não seja tão prejudicado", comentou
Iunckes, informando que serão disponibilizados ,

pontos de coleta pela cidade, para que o óleo não
caia na rede de esgoto. Uma empresa contratada
pela Prefeitura será responsável pela coleta dos

materiais, que serão reciclados.

Agenda
O candidato ao Senado pelo Pp, Hugo Biehl, vol

ta à terra do seu primeiro suplente, UdoWagner, na
próxima quinta-feira. A agenda inclui uma reunião
com os presidentes do PP da região, às 11 horas, e
entrevistas aos órgãos de imprensa. O progressista
almoça na Arweg e de lá segue para compromissos
em Joinville. Uma das propostas de Biehl, ex-depu
tado estadual e federal, é a criação do imposto único.

ARQUIVO OCP

Conversa
Prefeitura de Iaraguã do Sul diz quevai deixar a decisão

sobre a demolição do Ginásio Arthur Müller para o ano que
vem. Dá para ver, pelo completo abandono do local, que não
se trata de uma prioridade. Ainda assim, continuam baten
dona tecla de que o imóvel é o mais indicado para receber o
novo terminal urbano. Enquanto isso, vai-se levando com a

barriga. Talvez em 2011 consigam, dependendo do resulta
do da eleição. Sem autorização dos deputados e interesse do

governo do Estado, é engodo.

Transporte
Sobre o transporte coletivo, os vereadores pe

diram, ao Executivo a substituição do "rapidinho"
por um micro-ônibus convencional para o bairro

Águas Claras, permitindo, reduzir o valor da tarifa.
"O valor é acima do normal e não atende às ne
cessidades da comunidade", justificou o vereador
Francisco Alves (PT), autor da indicação aprovada
na .últíma sessão. Segundo ele, os moradores do
bairro n,ão são atendidos pelo transporte integrado.

,
Sabemos que o

compromisso deles com
o Vale é muito menor.

-

, PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES, NATÁLIA PETRY
(PSB), SOBRÊ CANDIDATOS A

,DEPUTADO DE OUTRAS REGiÕES '

,

Calçadas'
A Câmara de Jaraguá do Sul também aprovou

indicação pedindo ao Executivo para' intensificar
a fiscalização das condições das calçadas na cida
de. Eu teria dito iniciar. Hoje e desde sempre é faz

quem quer e não é só o baixa renda que se omite.
Os vereadores pedem que a Prefeitura também pro
mova palestras para informar sobre a importância
da construção dos passeios e as especificações exi -

-

gidas pelo Código de Posturas do município.

ARQUIVO OCP

Com�tê.r,c.)a
Cfêdibilidade

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRG/SC, IJll62Bat1J Oualidade

www.yumz.com.br

{47}3371-4747

gumZ@gumz.rom..bt

Desde 1978

� ZANOITI S.A. EM fASE DE EXPANSÃO ESTÁ
Zano,ttl SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA A
te .�::::.�.,. SEGUINTE OPORTUNIDADE DE TRABALHO:

líO,ER DE ALMOXARIFADO .

Curso Superior Completo ou Cursando

Ex�eriência na área de almoxarifado

Experiência em liderança de equipes

A EMPRESA OFERECE REMUNERAÇÃO COMPATíVEL CO A

fUNÇÃO, PLANO DE SAÚDE, BOLSA DE ESTUDOS,
OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE DE UMA DAS MAIORES
EMPRESAS DE FITAS ELÁSTICAS DO MUNDO, SINÓNIMO

DE TECNOLOGIA, MODERNIDADE E INOVACAo .

.>

Os interessados deverão enviar curriculo para
recrutarnento@zanotti.com.br

Conheça a ZANOTTI e seus produtos: www.zanotti.com.br
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KlrrL,ICS i egundo dados do Sistema deAvaliação da
...... Educação Básica (Saeb), 70% dos alunos

do quinto e nono anos do ensino funda
_..mental e terceiro do ensino médio não

atingem níveis de aprendizado considerados

adequados em língua portuguesa e matemática.
O número mais alarmante está no terceiro ano

do ensino médio: apenas 9,8%
dos alunos dominam conheci
mentos que deveriam saber em
matemática.

Este resultado comprova
que apesar de o país ter avan
çado no número de alunos ma
triculados, o grande problema
continua sendo a qualidade do
ensino. O aluno está na escola,
mas não aprende como deve
ria. O déficit émuito grande.

Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de
90% dos alunos têm um aprendizado adequado.
Isso nos faz refletir sobre os motivos que levam
os alunos brasileiros a aprender tão pouco.

A principal peça deste quebra-cabeça com

certeza é o professor. Em um país que não valo-

riza a categoria fica fácil prever como será o de

sempenho dos alunos. Não existe sucesso no se

tor sem que o professor seja visto como o grande
ator do processo. Sendo assim, ele precisa estar

bem preparado, continuamente em cursos de

qualificação e, é claro, muito bem remunerado.
As pessoas mais bem preparadas hoje dificil

mente procuram a carreira do

magistério. É preciso mudar
esta lógica para construir uma

educação de qualidade. Sele
cionar os melhores profissionais
e investir na formação da cate

goria provou-se ser uma prática
tão eficaz que está no topo das

principais lições a serem apren
didas a partir de exemplos bem
sucedidos de modelos educa

cionais do mundo. O relatório Como os Sistemas
de Escolas de Melhor Desempenho do Mundo

Chegaram ao Topo, elaborado em 2008 pela con
sultoria americanaMcKinsey, mostra que na Co
reia do Sul os futuros professores do ensino fun
damental são recrutados entre a elite dos alunos
do ensino médio. Por aqui, a realidade é inversa.

DO LEITOR

Conversa de consultório'
oi um escorregãozinho de
nada... Mas o estrago foi

, grande. As quedas de ido
sos já estão sendo classi

ficadas pelo Ministério da Saúde
como epidemia. Os custos sociais
para a pessoa idosa que cai e so

fre uma fratura são incalculáveis.
A incidência de fraturas é dire- ,

tamente proporcional à idade e,

quanto mais idoso,
maior o risco de um

problema grave.
A queda em ido

sos pode causar sé
rios prejuízos à qua
lidade de vida desse

grupo populacional,
podendo acarretar

em imobilidade, de
pendência dos fami
liares, sem falar no
índice de mortali
dade pós-cirúrgico.
As complicações advindas de uma
queda vão desde fraturas mais co
muns no punho, no fêmur - que
pode prejudicar a capacidade de
andar - e na coluna até um trau

.matismo crânio encefálico. Nos
casos mais, graves, a queda pode
provocar amorte.

Os principais motivos de

quedas são as condições, físicas
e motoras do idoso, que podem
ser prejudicadas por influência
de medicamentos, tonturas, pro
blemas oftalmológicos, fraqueza
muscular ou de 'audição. Doenças
'articulares são mais incidentes
nessa população e trazem limita

ções que também favorecem que
das, assim como a osteoporose,
Eventualinente, as quedas podem
ser o primeiro sintoma de doenças
graves como uma patologia óssea
oumetabólica, tumores ou ainda a

fase inicial do Parkinson.
As alterações nutricionais tam

bém são fonte de preocupação na
terceira idade e o resultado é uma

redução de força e equilíbrio. Por
questões de segurança, todo idoso
deve avisar ao médico que o assis
te se ele caiu nos últimos seis me
ses. Isto porque é.comum a pessoa
cair umaprimeira vez e não sofrer

maiores consequ
ências, além de um

susto. Mas, o susto

pode se transformar
em algo mais grave,
se as quedas se tor

narem habituais.
O investimento

em prevenção pode
diminuir os gastos
com o tratamen

to para idosos que
caem. Um exame de
densitometria ós

sea, por exemplo, pode indicar a

presença da osteoporose, doença
que pode ser tratada e preveni
da. Além do estado de saúde do

idoso, as quedas também estão
relacionadas a causas externas.

As mais comuns são os obstácu
los, que podem estar em casa, ou

fora dela. Shoppings, ruas, calça
das, cinemas, teatros e transportes
coletivos não estão adaptados às

necessidades especiais dos idosos.
Essa aiiida não é uma necessidade
difundida na sociedade brasileira,
apesar de já sabermos, pelos da
dos apurados pelo Censo de 2010,
que estamos registrando uma di

minuição no ritmo de crescimen
to da população brasileira.

DOLErTOR

Valores
"arma" usada por esse indivíduo para obter,
criminosamente, todas as informações sigilosas
que pretendia(m). O difícil mesmo é saber que
há quem se sinta extasiado ao complicar ainda
mais o que já está complicado.

Contudo a inversão de certos valores não

para por aí. O que mais se observa são pessoase
também.meios de comunicação dando grande

ênfase àquilo que não nos acres
centa nada. Ora, se amídia fez da,
Geisy uma celebridade, é porque
são notícias como estas que hoje
dão ibope.A depender dos valores
atuais" o público prefere ver essa

menina oportunista a ver os estu

dantes nota 10 de nossas universi
dades. Hoje, usam-se pulseirinhas
coloridas para insinuar tantas coi

sas, mas não as usam para indicar
um bom livro que tenham lido ou

uma peça teatral a que tenham
assistido.' Pouquíssimos pais
conseguem manter a ordem
sobre seus filhos, é tão mais co

, mum vermos filhos controlando seus pais.
Será que a sociedade mudou? Não. O que mu

dou foram os valores dentro da sociedade. Estes,
sim, foram' distorcidos. O caráter do homem foi
literalmente banalizado com a perda desses valo

res, e a conduta do indivíduo passou a ser mera

coadjuvante em nosso meio, sobrepondo, assim,
apenas os interesses pessoais.

uem não lembra de uma expressão tão
usada por nossos pais e avós num pas
sado não muito distante, e que caracterí

...�'zava o caráter humano em todas as suas'
proporções: conduta, honestidade e compro
metimento do indivíduo em seus compromissos
e obrigações diários. Lembro que meu pai (hoje
falecido) sempre me diziá que cada pessoa deve
honrar sua palavra, isso dian
te de quaisquer circunstâncías.
Qualquer compromisso assumi
do através da palavra dita, nada

.

mais é que um valor advindo
de uma educação preocupada
com os princípios éticos e mo

rais de nossa sociedade, e que
hoje, infelizmente, perdeu-se.

O que houve, na verdade, foi
uma inversão de valores e de
conceitos tidos como primor
diais para manter a união e a

ordem na sociedade. Basta um

olhar atento a tudo que aconte

ce ao nosso redor e percebemos,
nitidamente, algumas ONGs colocando crimi
nosos na condição de vítimas e a polícia como

vilã. Não é regr� geral, mas emmuitos casos só o
criminoso, o bandido, tem assistência assegura
da pelos Direitos Humanos.

É difícil esperar boa coisa de uma democra
cia conivente com a invasão a dados sigilosos
ocorrido recentemente, solicitados por um ci
dadão tendo em mãos apenas um documen
to com assinaturas falsas. É... Essa foi a única

Shoppings,
ruas! calçadas,
cinemas, teatros
e transportes
coletivos não

estão adaptados
às necessidades

especiais
dos Idosos. "
"

Oquehouve,
na verdade, foi
uma inversão
de valores e de
conceitos tidos

como primordiais
paramanter a

, união e a ordem
na sociedade.

"

Sergio BontempiLanzotti,
reumatologista, diretor do Instituto

de Reumatologia eDoenças
Osteoarticulares (lredo)

Adilson Marcos Sbardelatti, Professor
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Licítação prevista para outubro
vlais de R$ la milhões serão investidos nas unidades de ensino profissionalizante
IARAGUÁ DO SUL

era lançada no próximo
nês a licitação para a

soelha das empresas
espensãveís pela obra
le duas escolas de- ensino
nédio no município.

s unidades serão insta
ladas nos bairros Santo

Antônio, ao lado da esco

a Francisco Salomon, e

la São Luís, atrás da pista de atle
.smo. O projeto prevê que cada
nidade contará. com 12 salas de

ula, laboratórios, biblioteca, qua
Ia coberta e área administrativa.
'ara a construção de cada escola,
governo federal investirá R$ 5,6
.iilhões. Já os dois terrenos onde
erão construídas as unidades,
mbos com 100 mil metros qua
rados, foram doados pela Prefei
lia. E o governo do Estado ficará

esponsável pelamanutenção dos
ursos e contratação dos profis-

.

ionais que atuarão nas unidades.
Cada uma das escolas terá ca

acidade para atender cerca de 1,2
ul alunos. Elas oferecerão cursos

e ensino médio, ensino médio in
egrado e pós-médio. "OS cursos de
nsinomédio são os que temos hoje
as escolas, com duração de três
nos. Médio integrado dura quatro
nos e já no primeiro ano o aluno
scolhe a área profissional que quer
eguir. Já o pós-médio é para quem

conclui o ensíno médio e deseja se

profissionalizar", adianta a gerente
de Educação da Secretaria. de De
senvolvimento Regional (SDR) de

Jaraguá do Sul, Deni Rateke. Segun
do ela, uma equipe da SDR promo
verá reuniões com empresários e

com a comunidade para descobrir
a demanda de cursos. "Vamos abrir
cursos para atender a necessidade
das empresas. E formada uma tur

ma, podemos mudar e trazer um

novo curso", explica.

"
Vamos abrir cursos para
atender a necessidade das
empresas. E formada uma

turma, podemos mudar e
trazer um novo curso.

DENI RATEKE, GERENTE DE
EDUCAÇÃO DA SDR

"
OBRAS DO CEDUP
INICIAM EM BREVE

O Centro de Educação Pro

fissional (Cedup) de Guaramirim
deve começar a ser erguido em

breve. A
.

ordem de serviço para
o início da obra já foi assinada. A
Prefeitura de Guaramirim elabo
ra o edital que contratará através
de licitação uma empresa para
executar a demolição dos prédios
existentes no terreno. O Cedup
será instalado na BR-280 e recebe
rá investimentos de R$ 6milhões.

PIERO RAGAZZI

Uma das escolas profissionalizantes será erguida no bairro São Luís, em terreno doado pela Prefeitura

ELEITOR DEVE PEDIR SEGUNDA VIA DO TíTULO ATÉ O DI'A 23

Título e identidade são obrigatórios para votar
Quem perdeu ou extraviou o tí

lia deeleitor tem até o próximo dia
3 para solicitar a segunda via do
ocumento. O procedimento pode
�r feito até mesmo pelos eleitores
ue estiverem fora do seu domicí
o eleitoral. Mas só podem pedir
reimpressão quem já tinha ou

uem pediu o título até 5 de maio
este ano, data em que foi fechado
cadastro eleitoral deste ano. O pe
ido de reimpressão deve ser feito
mto ao cartório eleitoral.
De acordo com a chefe do ór

ão em Jaraguá do Sul, Simone La

eira, a procura por solicitações de
egunda via do título está dentro do
ormal. Ela alerta que o prazo não

erã estendido. "Não haverá plan
ío ou extensão do prazo. E no dia

da eleição, ninguém vai poder votar .

táriaWeg", informa. AAção acon
sem título. Neste ano serão exigidos tece no próximo dia 19, domingo,
o título e mais um documento de das 9h às 17h, naArena.
identidade com foto", enfatiza Em Iaraguá do Sul 101,2 mil

eleitores vão às urnas no dia 3 de
outubro. E cerca de 1,3 mil pes
soas estão sendo treinadas para
atuarem como mesários no mu

nicípio no dia da eleição.
Caso nenhum candidato a pre

sidente ou a governador alcance a

maioria dos votos válidos no pró
ximo dia 3, haverá segundo turno
em 31 de outubro.

O cartório eleitoral fica na Ma
rechal Deodoro da Fonseca" no

Marcatto Center, e atende das 12h
às 19h. Simone lembra ainda que
aqueles que não puderem solicitar
a segunda via do título nestes ho
rários, terão uma opoitunidade a

mais. "Vamos fazer a reimpressão
do título durante a Ação Comuni-

PIERO RAGAZZI

Segunda via do
documento deve ser

solicitada no cartório
eleitoral, até dia 23
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MERCADO

Construção civil'segue aquecida
Número de alvarás emitidos pela Prefeitura se mantém em alta nos últimos anos
JARAGUÁ DO SUL

Faltando pouco mais de
três meses para 2010
acabar, as estatísticas
demonstram que as obras
no município não param.

"'�guindo o exemplodos últi
.....

mos dois anos, a construção
ivil permanece aquecida e,

.......'I1.ovamente, deve chegar a

dezembro com números positivos
em todas as áreas. Conforme da
dos da Secretaria de Planejamento
da Prefeitura, de janeiro a agosto,
foram solicitados 835 alvarás para
edificação e .ampliação de prédios,
residências.e indústrias na cidade.

.

Em 2009, esse total chegou a 1.184.

Porém. no início da década, ele al

cançouapenas os'1.015.
Em espaço físico, isso significa

que, ao longo de 2000, Iaraguá do
Sul teve 247 mil e 329 metros qua
drados ocupados com novas cons

truções.Agora, esse cálculo já alcan
ça os 352mil e 68metros quadrados

tomados por imóveis erguidos du-
rante apenas oitomeses. ,

O montante representa mais
da rp.etade das liberações emitidas
pelo poder público dentro do pe
ríodo analisado. E, considerando
somente ele, a grande maioria foi
motivada pelo intuito dos pro
prietários de dar a largada a obras
residenciais nos terrenos que pos
suem. Na sequência, contudo bas
tante distante da primeira coloca

ção, aparecem as comerciais .

De acordo com o secretário de

Planejamento, Aristides Panstein, a
expectativa é de que a quantidade
de pedidos finalizados em 2010 se

aproxime ou até supere as emissões

registradas em 2009. No entanto,
em expansão territorial, a ocupação
tende a exceder significativamen
te os registros dos anos passados.
"Ainda temos muitos projetos de

empreendimentos em análise", si
naliza. Cada um deles habita pro
priedades com, no mínimo, dez mil
metros quadrados de área.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

.

Verticalização é tendência e também necessidade, conforme Panstein

"
Maioria dos projetos
que temos para

aprovar é de prédios.
Cada um gera de
60 a 80 unidades
habitacionais.
ARISTIDES PANSTEIN,

SECRETÁRIO

"
Cidade está se
espalhando

o boom da construção civil
está fazendo. com que a cidade
tenha um númeromaior de domi
cílios e prédios industriais nas re

giões distantes do Centro. Segun
do o secretário Aristides'Panstein,
Iaraguá do Sul cresce em tódos os -

bairros. E a verticalização é uma

forte tendência. Essa expansão,
diz ele, é reflexo da falta de terre

nos nas áreas até então mais ha

bitadas, que, consequentemente,
gerou uma alta de preços nos lotes
ainda disponíveis.

"

operador de' caixa. .,
,'" .

'.

,. Quéril quiser facilitar O aces
so aos recrutamentos das 'em
presas deve procurar a página
virtual da CDL na internet. O

endereço é wwwjaraguadosul.
cdl-sc.org.br/curriculo. Nele, há
um link para o cadastramento
de currículos. O banco de dados

.

é disponlbilizado aos mais de
900 associados da entidade. Os
documentos têm validade de 30

dias.Após esse período basta fa
zer uma nova inscrição.

ARQUIVO OCP
�'-'J
"

COMÉRCIO INICIA CONTRATAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO

É época de vagas temporárias
Pessoas que estão desempre

gados ou pretendem mudar de
emprego ainda em 2010 têm um

bom motivo para buscar uma

vaga no comércio jaraguaense.
A partir de outubro, o setor ini
cia as contratações extras para
a temporada de fim de ano. E,
se já sobram postos antes das
admissões provisórias, a medi
da que o segmento aumenta os

quadros devido à proximidade
do Natal, o cenário é ainda mais

favorável aos trabalhadores.

Conforme Neivor Bussolaro,
vice-presidente da CDL (Câmara
de Dirigentes Lojistas) do muni

cípio, ainda não se tem um pano
rama de quantos profissionais a

área precisará neste ano. Porém,
as chances de efetivação de cada
um deles se ampliam mês a mês.
"Temosmais de 700 vagas abertas
para o quadro normal, por isso, a
possibilidade de ficar após essa

experiência é grande", explica.
As funções commaior demanda
são as de repositor, vendedor e .

�' ,Em Santa Catar.in·a,.federàç�,9,e$tima que cerca de.2Smil pesSoas 'sejàm admitidas pelá setorpàrà'o'fim.de,anoAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mamadeira tem posição certa para ser usada e

não trazerproblemas futuros.A partir dos 12
meses, uso deve diminuir e líquidos devem ser

oferecidos em copos para as crianças

ama eira: uma vi ã?
Aleitamentomaterno é a forma ideal de alimentar o bebê, mas nem sempre

isto é possível. É nesse momento que os pais recorrem àmamadeira. ,

Quando a mamadeira for
inevitável, o melhor a
fazer é usá-Ia da maneira
mais adequada possível,
tomando alguns cuidados
para prevenir futuros
problemas ortodônticos,
na fala e também na

amamentação.

_..... e acordo com o dentista
Gerson Kõhler, o uso da
mamadeira pode acarre

_.., tar prejuízos para a saúde
durante a infância e também na

fase adulta. 110 bebê engole mais
ar e pode ter cólicas e gases, por
que a criança normalmente engo
le ar junto com o leite. O pequeno
também pode ter mais chances
de

.

contrair infecções devido a

problemas de esterilização da

mamadeira, quemuitas vezes não
é adequada para a eliminação de

germes e bactérias", revela.

Antes de oferecer amamadeira,
é preciso ficar atento à higieniza
ção, afinal, milhares de, bactérias
e vermes permanecem no bico,
mesmo depois de fervido. E como
o sistema imunológico do bebê
ainda não está formado, todo cui
dado é pouco. Se a mamadeira
não estiver bem esterilizada pode
provocar sapinhos, diarréias e até

infecções no sistema digestivo. É
necessário lavar o bico e o recipien
te com sabão neutro e também fer
ver na água a cada utilização.

CUIDANDO DOS
DENTINHOS

O melhor tratamento para as cá
ries de mamadeira é a prevenção,
tendo em vista a dificuldadede tra
tar crianças em idades inferiores a

quatro anos. A prevenção deve ser

feita através da higienização da'
boca da criança desde o nascimen
to do primeiro dentinho. A higieni
zação deve ser feita com o uso de
gazes e água filtrada oumineral.

Após cada,amamentação deve
se fazer a limpeza da boca da crian
ça com a gaze úmida. O acompa
nhamento pelo dentista pediatra
também ajuda a prevenir os pro-

,

blemas, e, para Gerson, a visita ao

profissional deve ser feita o mais
cedo possível. liA cárie de mama

deira acomete a dentição decídua,
ou seja, dentes de leite de crianças
pequenas que estão acostumadas a
terem suas alimentações através de '

'mamadeiras, mais especificamen
t� as noturnas e, o pior, adoçadas
demais. Isso acontece porque a

maioria das crianças adormece de
pois de tomar o leite e não existe a

higienização", alerta o dentista.

Após a cárie de mamadeira ter

se instalado, ela geralmente apre
senta um curso acelerado e dolo
roso para a criança. Se é difícil para
o dentista fazer o tratamento em

uma criança saudável, imagine em

uma criança que está com dor.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

.

·AÇÃO
COMUNIIARIA
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ginásio doe esportes
seráaberto sábado

E""'""" 1flHHllRl 0110

Após dois anos, reforma finalmente está na reta final
GUARAMIRIM cobertura do telhado não oferecia

segurança aos estudantes. Com o

tempo, outros problemas aparece
ram na estrutura, pois a reforma se

arrastou por dois anos.
Conforme a diretora Áurea

Freitag, as redes das traves e em

volta da quadra vão ser colocadas
durante a semana, assim como

será finalizada a pintura e a limpe
za do local. "O ginásio recebe tinta
na cor azul porque a ideia é padro
nizar os centros da redemunicipal
daqui em diante e também para
simbolizar os tons da bandeira de

Guaramirim", afirma.
Além da troca do telhado, os

últimos, acabamentos concen

traram a manutenção do en

canamento de,água, tabelas de

basquete novas, pintura' e lim

peza. Segundo, o secretário de

Educação, Antônio Pacher Filho,
a estruturametálica custou R$ 31

• ,Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Agora é oficial: o ginásio
da escola Vereador Armin
Bylaardt, abre as portas
neste sábado, 18.

mil e outros R$ 33 mil foram de
sembolsados na reforma.

O ginásio deve levar o nome

de uma professora, mas a deci
são ainda passará pela Câmara
de Vereadores. "Não adianta .re
clamar do que já foi, o importan
te é que o ginásio está pronto",
'conclui a diretora.epois de dois anos inter

ditado, desde a sua cons

trução, o centro esportivo
....., no bairro, Recanto Feliz,
em Guaramirim, finalmente po
derá ser usado pelos 100 alunos
da unidade de ensino. A soleni
dade faz parte da programação
da Festa da Primavera que acon
tece todos os anos.

Esta será a segunda inaugura
ção do centro de,esportes, cons
truído durante a administração de
Mário Sérgio Peixer pela empresa
Dakina, no valor de R$ 417 mil.
Na época, o material usado na

FESTA DA
PHIM·AVEHA

Os interessados em participar
da Festa da Primavera podem
reservar os cartões de churras
co, que acontece ao meio-dia,
ao custo de R$ 12 pelo (47)
3373-2989. Alunos vão desfilar
no evento e haverá a eleição do

príncipe e da princesa.

PIERO RAGAZZI

Equipe faz últimos acabamentos para inaugurar ginásio construído em 2008, mas que nunca funcionou

EN ���TRO
.

Confraternização da
Farnflia 'Agricultora

o Encontro da Família Agricultora está marcado

para quinta-feira, às 13h, naSociedadeDiana, emGua
ramirim. Esse evento anual tem como objetivo promo
veruma confraternização para os produtores agrícolas.
O secretário de AgriculturaValdemiro Dalprá vai falar
sobre os projetos para área e o médico Régis Oselane
abordará o temaProblemas no relacionamento a dois.
Às 16 horas, os participantes fazem uma avaliação da
programação e em seguida será servido o café e distri
buído alguns prêmios. Informações no (47) 3373-0247.

flUPÃ

'Agência da
Previdência Social

Uma Agência da Previdência Social móvel cir
cula pelo município de Corupá para facilitar o

atendimento das comunidades que moram 'em
locais das distantes. O Prevmóvelleva os mesmos

serviços disponibilizados em uma filial fixa. Esse
trabalho acontece em parceria com a administra

ção pública, associações de bairros, sindicatos.

Hoje, por exemplo, a agência móvel estará na Câ
mara deVereadores, das 8h30 às 12h e das 13h às
16h30. Outras informações no (47) 3375-6500.

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Familia e Habitação
Fundo Municipal de Assistência Social

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N° 32/2010

FUNDO MUNICiPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando AQUISiÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTíCIOS, HORTIFRÚTI E PANIFíCIOS, destinados aos Grupos de Convivên
cia do Centro de Referência do Idoso de Jaraguá do Sul - SC, conforme especificações e quanti
dades no ANEXO I, cronograma de locais e datas de entrega no Anexo VI e Minuta de Contrato no

Anexo VII deste edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666 de 21/06/93, Lei Federal 10.520/2002, de
17 de julho de 2002, DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 08h30 do
dia 24 de setembro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, abertura dos

envelopes e disputa de preços serão às 09 horas do mesmo dia, na sala, de reuniões da Gerência
de Licitações e Contratos, VALOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 183.172,84 (cento e oitenta
e três mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). OBTENÇÃO DO EDITAL: A ín

tegra do Edital poderá ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha, município de Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no. endereço www.jaraguadosul.
sc.gov.br. INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria de
Desenvolvimento Social, Família e Habitação, no endereço acima; pelo telefone (47) 2106-8170;
pelo Fax (47)3370-7253 ou ainda pelos e-rnails sidnei.social@jaraguadosuLcom,br ou emerson,

social@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 09 de setembro de 2010

EDlMARA ORZECHOWSKI DE SOUZA.
Gestora do Fundo Municipal

de Assistência Social

.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASll..- FSTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Município e Comarcade Jaraguá doSul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

-

AvenidaMarechalDeodoro daFonseca nO 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 • Horário de Pnncionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
.

Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, ele o artígo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 156549/2010 Sacado: ÁNDRESSAODORIZZl-ME Endereço: R JOSETHEODORORIBEIRO 2896 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-001 Credor: MABRUK IMPORD\CAO E COMERCIO TITIAPortador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: 002770 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 715,17 - Vencimento: 20108/2010

Apontamento: 156708/2010 Sacado: CLEBER ALEXANDREALBINO Endereço: RUA ll9 N OI - ESTRADANOVA - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89254-365 Credor:V F COMERCIO DE AVIAMENTOS EAUTO PECAS LIDA Portador: - Espécie:
DMI - N'Titulo: 3507-002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 327,34 - Vencimento: 31/08/2010 -

Apontamento: 156885/2010 Sacado: COND RESD JADE Endereço: RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 398 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-390 Credor: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS UDA Portador: - Espécie: DMI - N°
Titulo: R007149X - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 426,82 - Vencimento: 23/08/2010
�.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Apontamento: 1565ll/201O Sacado: DANIEL RIcfÍARD DE CARVAlHO Endereço: RUA SANTAANA 190 - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-796 Credor: BRA COMERCIALTEXTIL TITIA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: NP 01 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$185,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156722/2010 Sacado: FELIPE RODRIGUES BUHR Endereço: RUA PRESIDENTE E. PESSOA, III AP 81 -

JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: SHOPPINGSHOWTITIA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: L32/024
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 603,50 - Vencimento: 30108/2010

Apontamento: 156393/2010 Sacado: GAUCHOS SERVICOS TITIA Endereço: TUA RODOLFO KRURGER 25 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: COOPERATIVAAI Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 316001 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 560,83 - Vencimento: 25/08i201O .

Apontamento: 156243/2010 Sacado: GILBERTOVOGEL IR Endereço: R PEDRO GONZAGA 200 - AP 104 - VIlA NOVA
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-320 Credor: PARIZOTIOCOMMArCONSTRUCAO TIDAME Portador: - Espécie:DMI
- N° Titulo: 984006 - Motivo: falta de pagamentoValor:.Il.$ 210,00 - Vencilnento: 18/08/2010

Apontamento: 156606/2010 Sacado: GOSCH SERVICOS TITIA - ME Endereço: RUA: ESRHERIALENZIFRIEDICH, 18 - S
104 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-010 Credor: COMERCIAL HAVEG LTDA Portador: - Espécie: DMI
- N°Titulo: 18050-1- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 426,52 - Vencimento: 25/08/2010
----------------------------------------------_-------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 156727/2010 Sacado: GUINZAN,IMODAS TITIAME Endereço: AVGETUUOVARGAS 26 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89251-000 Credor: ROBEBEllE CONFECCOES TITIA EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 2290/03
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 400,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156700/2010 Sacado: ICE KARAR COND AUTO ELETRICA Endereço: R.PRES EPITACIO PESSOA 607 -

JARAGUADO SUL, CEP: Credor: TECNOMOTOR ELET BRASIL S.A Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 0010020684
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 244,00 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156733/2010 Sacado: JORGE MURILO ROSA Endereço: RUA 25 DE JULHO 1009 - JARAGUA DO SUL
CEP: 89259-001 Credor: REFRIGERACAOTEXFRIO IlDA - ME Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 22702 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 85,00 - Vencimento: 30/08/2010

Apontamento: 156424/2010 Sacado: UANE MARIA SCHERER Endereço: RUAARTHUR GUMZ 91 APTO 201 - VIlA
NOVA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: - Credor: MAGAZINED & C LTDA ME Portador: - Espécie: CH - N° Titulo:
0012998- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 280,00 - Vencimento: 10/03/2010

Apontamento: 156215/2010 Sacado: LII1AN EWSMARI1NIWENDORS Endereço: RUAEDUARDO KRAISCH 273 - SEMI
NARIO ' CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Portador: VOCE RS CURSOS ASSES
TEC ITDA Espécie: DMI - N° Titulo: NF213"01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 325,00 - Vencimento: 10/08/2010

Apontamento: 156809/2.010 Sacado: MAIARAWOITER DA COS1i\ Endereço: NOSSA SENHORA APARECIDA CASA -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-810 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN TITI Portador: -

Espécie: DMI - N'Titulo: 26942 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 256,25 - Vencimento: 28/08/2010

Apontamento: 156544/2010 Sacado: MARCOS ANTONIO DE FARlAS Endereço: RUA alTO lllLBRECHT 1009 - CEN
TRO - CORUPA-SC - CEP: - Credor: MOVEIS REALEZATITIAPortador: - Espécie: NP - N'Título: SN - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$1.530,00 - Vencimento: 10/08/2010
--_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 156427/2010 Sacado: MARIA RODRIGUES COS1i\ Endereço: R 21 DE ABRIL 174 - SEMINARIO - CO
RUPA-SC • CEP: 8927.8-000 Credor: BARSA PLANETA INTERNACIONAL Portador: - Espécie: DM - N° Titulo: 29870
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.425,60 - Vencimento: 10/02/2009

Apontamento:'i56819/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODAL TITIA Endereço: R LEOPOLDOMANKE 230-
CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSAIND ECOMDEPRODAllMENTICIOSTITIA Portador:
- Espécie: DMI - N°Titulo: 29273/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.l67,00 - Vencimento: 26/08/2010

Apontamento: 15684312010 Sacado: MASSAFACIL COM E PAB PRODALTITIA Endereço: R LEOPOlDOMANKE 230-
CENTB.O - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor: PSSAIND.ECOMDEPRODALIMENTICIOSTITIA Portador:
- Es\)écie: DMI - N°Titulo: 29418 - Motivo:' falta de pagamentoValor: R$1.l97,00 - Vencimento: 29/08/2010

Apontamento: 156707/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD. Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230 - JA
RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO & DAli. AGNOL TITIA Portador: - Espécie: DMI - W TItulo:
80204 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.463,33 - Vencimento: 20/08/2010

Apontamento: 156802/2010_Sacadp: SCHLENERT E SCHLENERT AUTO LIDA Endereço: RUAWAlTERMARQUARDT
2495 - RIO MOLHADO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: SULCRED PARTICIPACOES E EMPREENDI
MENTos TITIA Portador: - Espécie: DMI - WTitulo: 0847110 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 273,10 - Vencimen
to: 30/08/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 14/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 14 de setembro de 2010.

Tabelionato de ProtestoGriesbach
Total de títulos publicados: 20

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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eras ficapronto em novembro
-

Melhorias estruturais no Centro de Referência Social devem refletir no atendimento
JARAGUÁ DO SUL

Duas vezes maior. E assim
que deve ficar o Cras
(Centro de Referência da
Assistência Social) do bairro
Santo Antônio, que será
transferido da sede atual
para a rua José Vicenzi.

té agora, o Centro esteve

em um espaço alugado
�� de cerca de 70m2•Ainten

ão é que a falta de espaço
deixe de ser um problema por vol-
\

ta de novembro, quando as obras
estão previstas para terminar se

houver a colaboração do tempo. O
novo endereço terá 206 m- de área
útil, sem contar a quadra coberta

que deverá estar à disposição dos

frequentadores do Cras.
As paredes já estão de pé e o

prédio está praticamente pronto.
O que falta agora é iniciar a segun
da e última fase, de pintura e aca

bamentos. "Teremos novas salas
de atendimento, para as oficinas,
cozinhas e toda a estrutura ne

cessária. Nem se compara com a

antiga", ressalta o gerente da Ação
Social, EmersonGuimarães.
A segunda etapa deve começar

no próximo mês, já que o edital

Unidade de
Coleta só
abre amanhã

Que� quiser ou precisar
doar sangue terá que esperar
até amanhã para ser atendido
em Iaraguá do Sul. O motivo é
um seminário sobre a qualidade
no atendimento, que acontece

hoje e está sendo oferecido em

Ioinville para os funcionários do
Hemocentro Regional. "Fomos
convidados pela unidade, e seis

profissionais vão participar", ex
plica a enfermeira da Unidade de
Coleta de Iaraguá do Sul, Ana Síl
via Sincero dos Reis.

O que ainda não estava deci
dido é se o posto permaneceria
fechado durante todo o dia de

hoje ou se um dos funcionários
estaria disponível pelo menos

para agendar novas coletas. De

qualquer forma, as doações de

sangue e coleta de amostras de
medula óssea só voltam a acon

tecer normalmente a partir de

amanhã, às 7h. .

será lançado no dia 28 de setem

bro. Ao todo, 'O investimento ficou
em R$ 283 mil, sendo R$ 98 mil de
recursos do governo estadual e o

restante daPrefeitura. Outros R$ 70
mil já estão reservados para o Cras
do bairro Jaraguá 84, que receberá
melhorias na cobertura, reparos
de infiltrações e uma lavanderia

separada da cozinha, por determi
nação daVigilânciaSanitária.

ATIVIDADES

Segundo a responsável pela
coordenação dos Cras,Viviane Tei
xeira, asmudanças são uma forma
de melhorar o ateridimento à po
pulação. Apesar de os números

. serem diferentes em cada unida
de, estima-se que pelo menos 200
famílias sejam atendidas por mês
em cada uma delas.

Como existem atividades para to
das as idades, é possível participar de
palestras, atividades físicas, ser aten
dido por profissionais como psicólo
gos e aprender um novo ofício com

oficinas como tapeçaria e artesanato.

"Levamos em conta as características
de cada comunidade, para que, eles
mesmos escolham aquilo que mais

interessa': afirmaViviane.
'

• Bruna Borgheti
. bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Novo eras do bairro Santo Antônio espera pela segunda etapa de obras e deve estar pronto em novembro

Das centenas de calçadas construídas por ano, apenas
. . 10 ou 15_seriam feltas.de acordo.com a Jei, segundo fiscaJ ..

Problemas com calcadas
.,:)

continuam sem solucão
.,:)

Comissão Permanente de Calçadas
prevista na Lei n° 4.961/2003.

IICom o planejamento da Co

missão, uma notificação geral'
através de um edital teria que ser,

feita e depois a própria Prefeitura
deveria construir ou arrumar o

que está errado, cobrando o in
vestimento do morador. O resto é

utopia", opina o fiscal.

A falta de padronização das'

calçadas está se tornando uma

preocupação cada vez maior para
a administração municipal, ainda
assim, solucionar o problema não

deve ser uma tarefa fácil.
Na semana passada, os vere

adores Jaime Negherbon e José
Osório de Ávila apresentaram a

indicação n° 539/2010 na Câmara
deVereadores, requisitando à Pre
feitura "estudos no sentido de in
tensificar a fiscalização e informar
aos moradores da necessidade de

calçadas em frente às residências,
incluindo palestras para orientar
as pessoas que tenham dúvida so

bre como proceder".
O problema, segundo o fiscal de

Posturas, Carlos Piske, é que seria
"humanamente impossível" fisca
lizar todas as calçadas necessárias
como número de fiscais disponíveis
para o trabalho, já que eles também
são responsáveis por outras atribui
ções, A. única solução serià criar a

As campanhas de conscienti

zação teriam que ser organizadas
pela Prefeitura, mas até agora o

setor de Posturas não foi infor
mado oficialmente de qualquer,
ação neste sentido .
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Vitória se classificou com a pior campanha e acabou levando o' título daTaça O Correio do Povo
JARAGUÁ DO SUL

No élássico do Bairro Rio
da luz, a festa foi toda,
verde e amarela. O Vitória'
ganhou as duas partidas
da final e conquistou
o tetracampeonato da
Prlmelrona.

final foi disputada no

domingo à tarde, no

estádio Eurico Duwe,
casa do Cruz de Malta,

que precisava de dois gols de di

ferença para erguer o troféu pela
décima vez. Mas o Vitória jogou
com o regulamento embaixo do

braço, montou uma eficiente re

'tranca e nos contra-ataques fez
2xO. E poderia ter sido mais, se o

capitão Gomes não tivesse perdi
do um pênalti.

Precisando do placar favorá
vel, já que tinha perdido o pri
meiro jogo por 3x1, o Cruz de
Malta foi para cima desde o pri
meiro minuto. Aos dez minutos,
por pouco não abriu o placar
com a cabeçada de Tiago, que
Vagner defendeu. Aos 36, Arílson
arriscou de longe e o camisa 1

auriverde trabalhou de novo.

arriscou mais e por pouco não

abriu, O placar logo no primeiro
minuto, quavndo Pedreiro re

cebeu na entrada da área-e chu-

,

tau por cima. Coube. ao atacante
Seco tirar o zero do marcador.

'

Aos 12 minutos, ele foi lançado
na área, entrou e tocou na saí
da do goleiro Jonas. Os espaços

,

para o contra-ataque do Vitória
aumentaram 'e aos 24 minutos,
Seco deixou Casca livre para só

, tocar para o fundo das redes e fa
zer 2xO. Aos 32, Xuxa fez grande
jogada individual, entrou na área
e foi derrubado. O juiz deu pê
nalti, que o capitão Gomes pediu
para bater, mas a cobrança saiu
à direita da meta cruzmaltina. A
festa estava completa. "Eu pedi
para bater porque estou pensan
do em parar de jogar e queria me
despedir com um gol. Não deu,
mas o importante foi que nosso

time conquistou mais este im

portante título", declarou Gomes.
O Vitória se classificou para a

semifinal com a pior campanha
e, mesmo com a desvantagem de

jogar a segunda partida na casa

do adversário, conseguiu elimi
nar o' Flamengo e vencer o, Cruz
de Malta.

No segundo tempo, o Vitória julimar@ocorreiodopovo.com.br
• Julimar Pivatto

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Flamengo bateu o Cruz de Malta e levou a melhor na categoria aspirantes

FOTOS PIERO RAGAZZI
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Diretor de O Correio do Povo, Nelson Pereira (E); premia os campeões

'. -

..

Casca comemora o gol que selou o tetracampeonato do time auriverde

.�
·i;;,
_ 'V' Iii . .. "'''bT ..•,.- ......

Público lotou o estádio Cruz de Malta para acompanhar a grande final

Pedi para bater
, o pênalti porque'
penso em parar.
Não fiz o gol, mas
o importante é o '

título
,

GOM�S, CAPITÃO DO VITÓRIA

"

F.lamengo
fica com o título
nos aspirantes
A primeira derrota em casa do

dia para o Cruz de Malta se deu na

categoria aspirantes. O Flamengo
aprontou para cima do alvinegro e

venceu por 3xO, com todos os gols
saindo no segundo tempo. Elias
marcou duas vezes e Paraguaio
completou a festa. Como havia

ganhado o primeiro jogo por 1xO,
o rubro-negrosó confirmou ame

lhor campanha no certame. As re
des balançaram 73 vezes nos vinte
e seis jogos na competição, uma
média de 2,8 tentos por partida.

,
, ,
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CLIC DO LEITOR
A Melzinha tem
cerca deum

ano e é mestiça
de Chow Chow.
Ela precisa de
um lar urgente.
Quem quiser.

adotá-Ia, entrar
em contato com

Romilda Teixeira
pelo telefone
(47) 3372-1216.

CRÔNICA

As bibliotecas de nossas escolas
ndei visitando bibliotecas de algumas
escolas, tanto estadual quanto munici

pal - a gente vai às escolas e acaba não
assando pelas suas bibliotecas e isso é

imperdoável- e constatei alguns fatos quepassam
despercebidos pela gente, se nãosomos professo
rés atuantes. Como sou professor, mas não estou

na ativa, vou prestarmais atenção nas bibliotecas
escolares daqui por diante.

Por exemplo: as"escolas
estaduais não têm bibliotecá

ria, porque o Estado não su

pre suas bibliotecas com esse

profissional. O que há, nas

escolas do Estado, quando
há, é um professor "readapta
do" (e dedicado) que cuida da
biblioteca e a organiza.

Depois disso, entendi por que, quando ia à es- ..

cola estadualda minha cidade natal, pedia pelo
bibliotecário para verificar quais livros meus já
estavam no acervo da biblioteca daquela escola,
para complementar com os que faltavam, e a di-

.

.

retorame dizia que ele não estava. Ela dizia que
não estava, não que ele não existia, mas prova
velmente não havia bibliotecário naquela esco

la. Podia até haver alguém que cuidasse dos livros,
mas não era o profissional que eu procurava.

Esperemos que o próxiino govef!1o que tdina
rá posse no próximo ano resolva esse problema,
pois nossos estudantes merecem ser bem atendi
dos nas bibliotecas de suas escolas, Não que não

sejam em muitas delas, mas a verdade é que falta
o profissional bibliotecário e as escolas têmque se

virar para cuidar das suas bibliotecas,
Por outro lado, verifiquei que o Estado e a

União têm enviado livros às escolas. Vi vários
livros com o selo do nosso Estado, embora
dentre todos, apenas três de autores catari
nenses: os clássicos Cruz e Sousa e Luiz Delfi
no, que não podem faltar e Salim MigueL Isso

sem falar do livro do Tezza.
comprado aos milhares pelo
Estado, distribuído aos alu
nos do segundo grau, porque
era obra selecionada para o

vestibular, e depois recolhido
e mandado aos montes para
bibliotecas municipais. A im

pressão que se tem é que não
hámais escritores catarinenses além desses.

E vi, também, muitos bons livros infantis
enviados pelo MEC, inclusive um de Mario

Quintana, embora também não tenha visto
nenhum exemplar infanto-juvenil de autor

catarinense. E olhe que os temos, de muito
boa qualidade, alguns de renome nacional.

A lição que ficou é que precisamos acom

panharmais de perto a evolução das bibliotecas
das nossas escolas estaduais e asmunicipais tam
bém. Porque precisamos cobrar mais atenção do
Estado para comelas e dosmunicípios também.

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)

• Antes que o Mundo Acabe (Dub) (1�h, 19h30
- todos os dias)
· ° Bem Amado (Dub) (14h40, 21h30 - todos
os dias)
• Cine Garten 5
• A Origem (Leg) (18h40, 21h20
- todos os 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) (21h�0 - todos os dias)

BLUIIiIENAU
• 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 K'id (Leg) (21h40 - todos os dias)

• I
• Cine Mueller 2
• Karatê Kid (Leg) (18h45, 21h30
- todos os dias)
• O Último Mestre do Ar (Dub) (13h45, 16h
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• A Epidemia (Leg)
(14h10, 16h20, 21h15 - todos os dias)
(19h - sex, sab, dom, ter, qua, qui)

• Cine Garten 1
·A Ressaca (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 Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h40
- todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (19h10, 22h
- todos os dias)
• Cine Garten 4

• Cine Neumarkt 3
· ° Bem Amado (Dub) (19h, 21h20
- todos os dias)
· ° Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 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)

• http://www.prosapoesiaecia.xpg.com.br

LANÇAMENTOS

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Madame Gilda tenta explicar para Ricardo que

Danie! está inconformado com sua união com Vitó

riajViviane. Dalva conta para Vanessa que ela e Cla
ra são irmãs e que Jardel a está usando para con

seguir dinheiro. Afonso e Yasmin cuidam de Olíviã.
Judite culpa Guilherme pela perda do bebê. Sofia e

Beatriz imploram para que Vicente as tire da casa de

Magali. Vanessa chega com Dalva, Mateus e Mauro
no parque onde Jardel está com Clara. Ricardo pensa
no que Madame Gilda lhe disse sobre Daniel. Va
nessa liga para Jane, que vai ao seu encontro na de

legacia. Viviane afirma para Madame Gilda que de
fenderá o filho e Ricardo com a própria vida. Gilmar
fica eufórico quando ouve Ricardo dizer que fará um

contrato pré-nupcial para se casar com Viviane.

PASSIONE

Melina avisa que ela e Fred irão morar na mansão
e Bete fica furiosa. Candê, Fátima e Felícia ouvem os

chamados de Kelly. Candê enfrenta Valentina e amea

ça denunciá-Ia caso ela se oponha à permanência de

Kelly em sua casa. Clara estranha o comportamento
da avó ao voltar para a pensão. Gerson se revolta com

Melina ao saber que ela se casou com Fred e tenta ex

pulsá-lo de sua casa. Laura apresenta a empresa para
Diana. Melina avisa a Mauro que se casou com Fred e

que vai colocá-lo para trabalhar na empresa. Melina
descobre que Diana trabalhará na metalúrgica. Totó
pede o endereço de Berilo para Agostina. Clara procu
ra Kelly na casa de Candê e a feirante decide contar o

que aconteceu. Agostina encontra Berilo na.quítinete.
Totó invade a casa de Olavo à procura de Berilo.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Flores encontra Clorís e vai junto com ela à reunião

no solar. Tito vê Nicoalu e se afasta, enquanto Karina
troca um olhar cheio de intenções com o senador.
Marta agradece, discretamente, a Virgnio pelas infor

mações. Arminda fala para todos os presentes que Tei
xeira vai ler o testamento redigido por Madame Durrel.

Virgnio visita Newton na cadeia e conta que a situação
da pousada é crítica. Virgnio diz a Newton que tem cer

teza de que ele e Ellen nada têm a ver com acidente.
Patrícia aceita as desculpas e abraça a amiga. Antes
que Teixeira comece a ler o testamento, Querêncio e

Filomena entram na sala, acompanhados por Arminda.
Teixeira lê a parte em que Madame Durrel declara Que
rêncio como seu filho. Todos se espantam. Querêncio fala
para todos que ainda está desnorteado com a notícia.

TI TI TI

Edgar se desentende com Luisa, mas eles acabam
fazendo as pazes. Julinho e Dr. Eduardo conversam num

bar. Jacques oferece um de seus apartamentos para Ja

queline morar por um tempo. Suzana vai à casa de Aricle
nes e Luti pede que a mãe passe a noite por lá. Mabi

publica no blog de Beatrice M. novas críticas a Jacques
. Leclair e Victor. ° admirador secreto marca um encon

tro com Valquíria na faculdade. Olga perde a paciência
com Cecília e revela seu apelido na juventude, Ceci
Splendore. Clotilde telefona para Chico e marca um

horário com Victor Valentim. Doutor Queiroz e Valdete

pesquisam na internet informações sobre Cecília. Val

quíria aguarda a chegada de seu admirador secreto.

Jaqueline se espanta com a transformação de Clotilde
ao vê-Ia vestida para o encontro com Victor Valentim.

VivendQ ilegalmente
Neal Bannen é 'um jovem que vi,ve de pe-

'

quenos golpes', e tem uma família um' tanto

quanto dividida: seu pai é um ofícíal da polícia, '

mas seu tio é um figur.ão do crime organizado. ,

Entretanto} cansado da' rotina que leva, decide
abandonar �sse mundo e passar a viver 'le
galmente, mas descobre que essa tarefa será '

mais difícil do que'imaginava, sobrêtudo devido'
'

ao seu ponto fraco: belas mulheres., .' ,

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

Dado Dolabella é
visto com morena

Sabrina Sato
não quer mais
posar nua

Ao contrário do boato de que
poderia fazer um terceiro ensaio
para a Playboy, Sabrina Sato
disse que não quer mais saber
de posar sem roupa. "Não está
combinando comigo, a gente
tem que virar a página na nos

sa vida. Mas me orgulho de ter

feito", disse a atriz e modelo,
brincando que não está mais em
forma. "Quem sabe se eu esti
vesse melhor hoje", riu.

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Marte revela uma predisposição
para aceitar as mudanças mais radi-

cais. Encare os problemas, esta pode
ser uma fase de grande renovação. Na vida a

dois, o clima é de forte erotismo! Aproveite os

seus ímpetos de paixão pela vida. Separado há menos de um mês de Viviane Sa
rahyba, Dado Dolabella foi visto aos beijos com uma

morena, identificada como Yasmin, em Búzios. Ele
chegou ao Balneário com três amigos e outras cinco
mulheres. O ator afirmou que está solteiro e tranqui
lo. "Posso fazer o que bem entender. Estou tranqui
lo, curtindo um pouco", afirmou.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A Lua transita pela Casa 8, devendo
manter-se numa posição recolhida a

fim de avaliar o que precisa ser feito.
Marte traz o desejo de, investir em um novo

amor, mas não se precipite. Estará impulsivo
para gastar seu dinheiro.

.GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Jogue suas energias no trabalho. Bom
dia para mostrar a todos que você é

uma pessoa de atitude. Tenha cuidado es

pecial com febres ou inflamações. Deixe o passa
do onde ele está e não permita que antigas emo
ções venham ocupar espaço no presente.

A paixão vai falar mais alto e Agnello vol
tará para os braços de Stella, em Passione.

'O, itali�n'�vai se d.�, capta �7qu�, es��, agai
xonaõoõor ela. O Jovem telefona e marca um

encontro com a ex-amante, que se surpreen
de, e opta por um encontro em uma exposi
.ção. Ottatiano se declara e Ct�,um beijo na sp
"ciaiite, que tenta rrtas não có�segue resistir.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Poderá conquistar o sucesso que
sempre quis. Não perca a chance de

revelar os seus talentos naturais. Uma nova

paixão poderá explodir nesta noite. Está com

uma grande capacidade de aproximar as pes
soas e até servir de cupido.

Sérgio Mallandro
é' pego em blitz

13/9
Amanda Franzner
Amanda M. Babijak
Antonio C. �plbo ,

Bernadete Vicente
Caroline T. Tecilla
Cristiane F. Balduino
Dalva de O. Gumz
David Kita
Deneiisa A. da Costa

Diogo Pinter
Eduardo Schmitt
Elice Bertoldi
Fabio L. Genssener
'Felipe J. Bertoli

'

Guilherme A. Tomelin
Ines M. Krause
Jackson M. da Silva

Jorge L Féldmann
'

Juliana A. Mengarda
Lair Caye
Luci M. Jankosky
Mateus Pinte.r

,

Pericles R. Zanluca
Renato A. Burger
Ruth Priese

Sérgio Pacheco
Silvana Oldenburg

Sérgio Mallandro foi parado na Operação Lei Seca
e acabou a pé. De acordo com o jornal O Dia, o humo
rista dirigia o carro de uma amiga, quando foi para
do na fiscalização. Mallandro fez o teste do bafô
metro e pássou. O carro, porém, acabou rebocado
porque a nota fiscal que permitia a circulação do
veículo, recém-comprado, por trinta dias sem em

placamento, estava vencida. Além disso, não foi re
alizada a vistoria marcada para o dia' 17 de agosto.

(22/7 a 22/8)
Você terá sucesso ao se dedicar a

atividades prazerosas com as quais
se identifica. Boa fase para mudanças.

A dois, o seu magnetismo vai estar em alta, bem
como seu pique sexual. Não perca de vista seu ob

jetivo maior, mesmo que ele ainda pareça distante.

VIRGEM
(23/8 a 22/9)

I A Lua dá sinais de que o dia será
;1
mais produtivo se você tiver maior

liberdade de ação. Vai esbanjar con
fiança. No romance, Marte indica sucesso

para expressar suas ideias e emoções. Ouça
o que as pessoas têm a dizer e leve em consi

. deração as boas ideias.

.

Ticiane Pinheiro
de volta na TVLIBRA

(23/9 a 22/10)
O desejo de segurança vai falar mais
alto neste dia. Na área sentimental,

tenha cuidado com a possessividade.
Questões materiais ou financeiras podem in

terferir na relação a dois. É necessário correr

alguns riscos se deseja encontrar a felicidade.

Ticiane Pinheiro está se preparando, para voltar
definitivamente para a tevê ainda neste ano. A apre
sentadora teve uma reunião com a cúpula da Re
cord na última semana e já sabe qual será seu des
tino. "Estou voltando para a tevê, vou apresentar
um quadro sobre sustentabilidade dentro do Hoje
em Dia, já gravei um piloto, mas começo a gravar
mesmo na próxima quinta-feira .. Estou muito feliz."

Justin Timberlake
tem campo de golfe
Depois de triunfar no mundo da música e da moda.

como estilista, Justin Tirnberlake investiu parte de
seus lucros em seu próprio campo de golfe. O can

tor inaugurou seu campo e O batizou com o nome

de Mirímichi.' Dizem que o artista investiu cerca

de US$16 milhões nisso, com o objetivo principal,
segundo ele, de melhorar o meio ambiente. Além
disso, o golfe é uma das maiores paixões de Justin.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O dia favorece a tomada de deci
sões e as providências práticas

que agilizem o trabalho de rotina. À
noite, o seu lado atrevido virá à tona, trazen
do mais tempero ao seu romance. Incentive
o diálogo franco e honesto.

14/9
Agostinho Cilusinsky
Agui�aldo S�ezia
Alessandro R0sa
Carmem Vegini
Carolíne Todt
Deise R. Muller
Elfi M. Lux'
Eno Mahs
Esmeralda Chlodini'
Eugenio Prestini
Franciele Matuszews�i
Francisco Piontkewicz
'lIona 8, 6rdrttan�

,

Jorge Stelow
Josiane Vicente
Leotildes I?essate

,

Luea� A. AzeveCllo
Lucas M ..Kekis
Marcos Gellhardt
Marlise Tecilla
Neuton E Fabiani
"esma� Pahr

I

Otávio A. Bledorn
Patricia K. Tecilla

SUDOKU
. SAGITÁRIO

(22/11 aO 21/12)
A Lua transita em seu signo, garan
tindo mais autenticidade para você.

Uma necessidade de se aventurar

pode servir de estímulo nesta terça. Porém,
fuja de um romance clandestino. Poderá con

quistar novos amigos no trabalho.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Aja com discrição e não terá do que
se arrepender. Não deixe de seguir a

sua intuição, pois tudo indica que ela
estará mais forte. À noite, não tenha receio de
ser mais atrevido. Momento em que o entu-

siasmo ganha um novo sentido.
°

DIVIRTA-SE

Médico
AQUÁRIO

,-"=�.,,=-.-"'o' (21/1 a 18/2)
A sensação de bem-estar que terá vai
estar associada aos amigos. Vai ser

difícil resistir ao seu magnetismo: é hora
de investir em uma nova conquista. Momento
muito positivo para você apurar seu senso de

percepção sobre tudo que está à volta.

O sujeito é apresentado a um médico numa

festa. Começam a conversar e de repente o mé
dico vira-se para ele e pergunta:

- Eu já não tirei as suas amígdalas?
- Não, doutor! Eu áinda as tenho!
- Eu já não tirei o seu apêndice?
- Não, doutor! Quando eu tirei o apêndice

ainda morava no interior!
- Você já foi casado com a Sônia Arantes?
- Fui, sim!
- Eu sábia que já tinha tirado alguma coisa de

você!

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógicamuito
simples e viciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9:x9 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.

PEIXES ,

(19/2 a 19/3)
A Lua transita pelo ponto mais alto do
seu Horóscopo, indicando que você

deve priorizar as questões profissionais..
Marte aumenta sua autoconfiança e favorece
a relação a dois. Poderá encontrar a felicidade
nas pequenas coisas.
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
. Homenagem em BrasOia

I
rineu Bianchi, assessor jurídico do CEIAS - Centro Empresa
rial de Iaraguá do Sul, recebe hoje em Brasília, o Prêmio Mérito

.

Funcional Ministro Leopoldo de Bulhões; concedido pelo CARF
. -Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O advogado rece-

be a homenagem na condição de representante de Santa Catarina no
Conselho Nacional de Contribuintes, função que exerce há pelo me

nos mais de uma década. A solenidade ocorre no Unique Palace, na
capital federal, para a distinção de 13 homenageados, contando com

a presença do presidente do CARF, Carlos Alberto de Freitas Barreto.

o níver do
Reinaldo

A inscrição para 2a Pedalada
Famosa, que acontece dia 26 de
setembro, é um litro de leite lon

ga vida e será entregue para-en
tidades beneficentes. A entrega
da doação pode ser feita na Bike

Iump, no Shopping Breithaupt e
na Capital Imóveis, na Rua Mari
na Frutuoso, 810. Cada litro dará
direito a um cupom para concor
rer a prêmios no dia do passeio.
E os primeiros cinquenta ainda

ganharão um lindo boné de O
Correio do Povo.

O aniversariante mais

festejado, de hoje, certa

mente é o boa gente Reinal
do Correia, da Impressul.
Uma grande figura, amigo
de todos e que merece toda
a felicidade do mundo. Pa
rabéns! O meu desejo é que'
Deus ilumine você e toda a

sua família. Mil vivas!

• Gris Badú foi a gr�de
, aniversariante deontem �.
vai.adorar saber que foi

.

lembrada. Liguem]

A loira CristinaHermann circula na city com um novo visual. Des
ta vez ela exibe uma farta franja que realçou ainda mais seus traços.
Por falar em Cristina, seU irmão Neto Hermann esta solteiríssimo. Seu
último relacionamento foi conta loira Cilene Castro.

Jaque Mohr nos
, corredores da
London Pub

.,'
Os homens semeiam

'na terra o que
colherão na vida

espiritual: os frutos
da sua'coragem ou

da sua fraqueza.
II..lJ.1IiJf. :�.[I.l:i.�&

"

Adeg�
Nas noites de quinta-feira,

a Adega Airoso Meneses ànda
concorridíssima, onde os

.

apreciadores do bom vinho

podem desfrutar do seu

ambiente aconchegante,
comida saborosa, supervisionado
pelo esmerado Thiago Airoso.

Vale a pena conferir!

Anderson Outra brinda'
para a lente do fotógrafo

Maurício Hermann,
do site Moa Gon�alves,

na inauguração da
sua loja ADO Pisos.

-

NAS RODAS
• O parzinho bonito Italo Garcia
eMarina Andrade estavam em

beijos e carinhos sem ter fim no

sábado, na festa Play Connection
na Sociedàde Diana, em
Guaramirim. O namoro dos dois
está em fase de Passione.

• A distância entre laraguã
e Maringá no Paraná, está
atrapalhando o namoro do boa

gente Adilson Bomfim, o Ninho, '

e a bela estudante de medicina
Maria Luíza Biduschi. O love está

chegando ao final.

• O belo casal Paulo e Roxana
Rocha está em contagem
regressiva para o nascimento
do primeiro filho, no final deste
mês. Vão estrear como avós,
Cirilo da Rocha e Marlene que
são só corujices.
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:RÉDITO

Inadimplência temalta recorde
.rescímento do índice foi de 11,5% em agosto sobre o mesmo período do ano passado

inadimplência do
onsumidor no país
resceu 11,5% em

gosto na comparação
om o mesmo período do

no passado, segundo
avantamento da Serasa

xperlam divulgado ontem.

ssa é a maior alta para
meses de agosto des

de 2005, de acordo com

...... a pesquisa. "O consu

midor aproveitou a Copa do

Mundo para comprar produtos
de maior valor agregado, aca

bou acumulando dívidas e com

isso não conseguiu honrar seus

compromissos", analisou a em

presa de informações de crédito.

Na comparação com o mês

anterior, julho, a inadimplência
teve alta de 1,8%. Já no acumula

do do ano, o índice registra alta

de 0,2% em relação ao intervalo

de janeiroa agosto de 2009..

As dívidas com cartões de I

crédito e financeiras foram as

principais responsáveis pelo
crescimento da inadimplência,
com alta de 5,9%. Por valores, o

cheque foi a modalidade de pa

gamento não honrado que regis
trou o maior aumento médio, de

32,7%, para R$ 1.235,18.

PERSPECTIVA

Os economistas da Serasa

Experian afirmam que os sinais

de reaquecimento da economia

neste terceiro trimestre, a con

tinuidade de geração de empre

gos e a elevação da massa sala

rial deverão atenuar, ao longo
dos próximos meses, a tendên

cia de elevação da inadimplên
cia do consumidor, permitindo

que ela cresça num ritmo infe

rior à expansão do crédito, con

forme vem ocorrendo nos últi

mos trimestres.

• Agência Brasil Compras relacionadas com a Copa do Mundo influenciaram
crescimento da inadimplência, aponta Serasa
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Negócio bilionário
mais que uma mineradora, aVale é uma

empresa de logística, pois o custo do frete é
.

muito alto em relação ao preço do minério
de ferro. Reforçando este lado, a empresa
obteve financiamento de US$ 1,22 bilhão

para a construção de 12 graneleiros gigan
tes que serão construídos na China. Cada
um deles será capaz de transportar 400 mil
toneladas de minério de ferro. A liberação
será ao longo dos próximos três anos e o

prazo de pagamento é de até 13 anos. Resu
mindo: o faturamento com o frete vai pagar
a conta, mas houve pressão chinesa para"
não serem construídos no Brasil.

Reccnstrucão
.;)

de Itajaí
Reconstruir é sempre pior do que cons

truir, porém amorosidade nas obras do por- ,

to de Itajaí é enervante. São obras como a da
BR-101 Sul que precisam ser inauguradas
simbolicamente, pois na prática estão mui
to longe da conclusão.

Superávit primário
o superávit primário é o valor que

"

deve sobrar no caixa do governo para o

pagamento de juros e cuja meta é de

3,3% do PIB. Como o governo conse

guiu acumular até o momento apenas
2,03% do valor do PIB, esta meta é

impossível pelos meios normais. A al
ternativa para realizar este milagre é a

negociação da capitalização da Petro
brás que será realizada através da ven-
da de reservas de petróleo da União'

para a estatal que terá de pagar R$
74,8 bilhões. Como o governo poderá '

optar por não comprar imediatamente
todo este valor em ações, fica garantido
o superávit primário.

Mercado Regional

Lourival Karsten

Carga de energia
Com base nos números de agosto, o ONS

- Operador Nacional do Sistema - que ad- '

ministra a carga de energia elétrica, aponta
para um aumento de 8,1% neste ano em re

lação a igual período do ano passado. Isto
é fruto da retomada da produção industrial
e também da demanda por outros consu

midores. Como se pode ver, a entrada de
novas usinas é cada vez mais premente.

Catarina Moda
Shopping

Inaugura este mês e,m Brusque este

espaço que terá 17 mil m- de área cons

truídae 150 lojas. Quem diria que nossa

cidade estava bem à frente na disputa
pelas excursões de compras. Todo o tra

balho em torno da "Capital da Malha" foi
jogado no lixo por uma decisão política.

Energia renovável
A cana, da qual além do etano também �

se produz
energia elétrica com a queima do bagaço, no ano pas
sado passou para 18% de participação namatriz energé
tica. Nos últimos 10 anos, o avanço da cana foi de 4,9%
na matriz energética brasileira. Mesmo não levando em

conta o aumento da demanda energética, é um resulta
do fantástico que nem sempre conseguimos avaliar em
todo o seu significado. Enquanto outros discutem como

fazer, nós já fizemos.

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 Bloco de No
tas da empresa com a seguinte numeração 00052 à 00101.

Blumenau Norte

-Shopping
Quando inaugurado, o Neu

mark era motivo para viagens de
compras de jaraguaenses. Depois
a rota dos shoppings de Joinville
entrou na agenda e agora, com a

,

inauguração do novo shopping
de Blumenau, corremos o risco
de ver mais uma porção de con
sumidores saírem daqui. Sem

grandes investimentos, o co-
,

mércio de Iaraguá do Sul sem

pre vai estar ameaçado.

Investimentos
em Navegantes
o Porto de Navegantes foi

seriamente prejudicado com a
- destruição da unidade de esto

cagem, mas está com diversos
investimentos novos agendados.
Este é um porto que tem gran
des perspectivas de crescimento,
pois nasceu moderno 'em uma

região em que existem diversos
entraves à atividade.

Empreg.o
industrial

Os números do IBGE mostram
um aumento de 0,3% nos empre
gos no setor industriaI em julho,
em relação a junho de 2010. O
crescimento real da folha de paga
mento foi de 1,9% no mesmoperí
ado. Em relação ao ano anterior, o
crescimento foi de 5,4%, mas quan
do considerado o ano todo o cresci
mento foi de 2,9% e no comparativo .:

dosúltimos doismeses há decrésci
mo de 0,5%. A folha de pagamento
acumula aumento de 5,6% no ano e

1,2% nos últimos 12meses.

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

/
'
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nas

Liminar da Justiça vale para aviões novos e significa 18 assentos amenos em cada aeronave

o Ministério Público obteve

liminar determinando que
a TAM aumente o espaço
entre as poltronas dos
aviões que vão entrar

em operação.

A
decisão é do juiz da 34.a

Vara da Cível, Claudio
Emanuel Graziotto. O

órgão aguarda um pro
nunciamento da empresa para

que a distância entre os assentos

possa ser revista já nas aeronaves
em uso. Na ação, o MP pedia que
o espaço entre as poltronas pas

sasse de 74 para 84 centímetros.

Já a largura do encosto deve ser

sempre superior a 50 cm.
O pedido para a revisão das

. poltronas foi feito pelo promo

tor de Justiça Gíovane Serra Azul

Guimarães. A atual disposição
dos assentos, de acordo com ele,

não é segura para os passageiros,
principalmente no caso de pou

so de emergência. O MP chegou
a propor que a TAM assinasse

um TAC (Termo de Ajustamento
de Conduta), o que foi recusado'

pela empresa, segundo o órgão e ,

Com as modificações propostas,
a TAM ficará com 18 assentos a

menos em cada jato.
A Gol também foi convocada

para assinar umTAC. OMP infor

mou que aguarda uma resposta.
As duas empresas foram aciona

das porque respondem por 90%

do mercado de aviação nacional.
A Promotoria de Justiça do

Consumidor da Capital havia

instaurado inquéritos civis para

investigar o espaço entre poltro
nas de Gol e TAM há um ano.

Com base em estudo da Anac

(Agência Nacional de Aviação
Civil), observa que a largura dos
assentos é menor do que a lar

gura entre os ombros da maio

ria dos passageiros e a distância

do assento localizado à frente

também é insuficiente para aco

modação dos passageiros. Essa

condição poderia até afetar a

saúde dos usuários.

• Agência Estado Espaço entre as poltronas terá que ser
alterado de 74 para 84 centímetros. O encosto deve ser superior a SOem

/

PREVISÃO DO TEMPO

CÉU NUBLADO
Presença de muitas
nuvens com aberturas

de sol em boa parte
do Estado. Há chance

.
de chuva isolada no

litoral Sul e Oeste.

Jaraguá do Sul
e Região TEMPERATURA
HOJE

6 Sensação térmicaMíN: 15°e
MÁX: 25°e é baixa na Serra
QUARTA

�MíN: s-e A sensação térmica mínima

MÁX: 25°e deve ficar menor que nos últimos

QUINTA
dias apartir de amanhãno Estado,

Õ
entre -5°C e O°C na Serra e Oeste.

MíN: 11°e Nas demais regiões a percepção
MÁX: 21°e continua alta, principalmente em

SEXTA
todo o litoral catarinense.A sensa-

Mí�:13oe<: ção da temperatura fica entre l5°C

MAX: 21°e
e 20°C na região deBlumenau.

SEMANA

Tempo estável , y

e sol no Estado '" BD
,

Durante essa semana o tempo perma-\
'

6' 13'"

nece estável com nevoeiros isolados ao �-���d
c.,

'"
<

.

,< "

amanhecer e predomínio de sol em Santa �!" <,

Catarina. Temperatura baixa ao amanhe-
,

'

cer com condições para formar geada nas

áreas altas do Meio-Oeste e Planalto Sul,
.

especialmente namadrugada de amanhã.

-
T!'o'lloada

ensolarado Parcialmente Nublado Instável ChuVQSO
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Univetso TPM

Elijane Jung

BOCA DE DIVA

Toda
mulher tem no seu kit demaquiagem um

poderoso batom vermelho. Muitas vezes eles
ficam por ali, até perderem a validade, são

. usados apenas nas experiências em frente ao

espelho. Pois pode ir preparando esse vermelhinho.
Para começo de conversa, preparar a pele é funda
mental para usar o bàtom vermelho. Depois, muito

rímel, uma sombra clara, o delineador preto bem dis
,

ereto em cima, nos cantos externos dos olhos, lápis
bege no contorno inferior e um blush tom de pele ou, ,

levemente bronzeado. Pronto. Passe o batom verme-

lho, caprichadamente, e retire o excesso. Tenha em

mente que a boca é que vai chamar a atenção, então,
émelhor pegar leve no restante do make. Aproveita!

BISCOITO
DA SORTE

Você receberá um

presente especial.

B .SE •

•

Na calça skinny colorida,
que voltou com força total,
através de alguma bandas na

cionais' como Restart e Hori.

Calças coloridas ficam super
bacanas com blusas mais lar

gas, como túnicas e camise
tas. Com cores tão vibrantes é
bom se conter nos acessórios. E
mais: a skinny não deve ser su

per agarrada, nem sobrar. Tem

que ser justinha namedida cer
ta. Se joga nas cores.

ECA! ABANDONA:
Esse rosto cheio de rnan-

. chas escuras, cravos enormes
e espinhas inflamadas. Der

matologistas fazem milagres
com esses probleminhas e

nunca é demais lembrar dos
seus creminhos e do protetor
solar. Coma chegada do ve

rão tudo isso tende a se agra
var se não houver a interven

ção de um profissional. Rosto
marcado? Abandona, colega!

.CTRL C'+ CTRL'V
, ..

@ARAAWOR,��
�PA� SAPATOS�•••

'

(cibeleilustracoes.blogspot.com)

I TRICOTANDO
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linha de Fundo .

ulimar Pivatto
Principal

Malwee/Cimed estreia

hoje nos Jogos Abertos, às
15h15 contra São Miguel
o Oeste. E quem vai jogar

são os jogadores menos aproveita
dos no elenco principal. Isso porque
o time sub-20 joga por Brusque e
ontem à noite o time enfrentou o

Petrópolis pela Liga Futsal. Mas está
todo mundo inscrito na competição
estadual. A tabela completa ainda
não foi divulgada, mas sabe-se que
sexta-feira, quando aMalwee re

cebe o Foz pela liga, também tem

jogo. Os jogadores vão' se dividir en
tre as duas competições, mas como
o plantel é grande, dá para evitarum
possível desgaste.

ANIVERSARIANTES

r:fjm
CWBOfSTROYElS
(62 AHOS) - Disputa
competições regionais

na Bolívia

OOBJURA FC (33 ESTREUA lOJA
AfieS) - Sediado em FC (HlmOS) - Está
Itabaiana (SE), integra na segunda divisão do
a segundona estadual futebol venezuelano

Final da Prirneirona
O futebol amador continua sendo um dos eventos mais

atrativos nos fins de semana de Jaraguá do Sul. E a final da Pri
meirona confirmou a paixão que a população tem pelo espor
te. Faltou lugar no estádio Eurico Duwe e muita gente teve de
assistir o jogo em pé. Isso que o Cruz de Malta tem uma das
melhores estruturas para o público. Dentro de campo, os times

corresponderam e fizeram um grande jogo. Melhor para o Vi

tória, que soube explorar bem os contra-ataques e ampliou a

vantagem já construída no primeiro jogo. Deixo os parabéns
aqui à Liga Jaraguaense, pela excelente organização, e aos clu
bes, maiores responsáveis pelo espetáculo.

_1A�1iJ1.'111Realmente áfase é
,

'to boa. No,�eroporto várias pessoas
citahQo fotos eaut6grafos. Obrígado

a,os meus seguidores também. (Carlos
.

Eugênio Simon, árbitro de futebol)
, '

, .tlS._'.Quando o profissional
é limitado deveria fazer o trivial: arroz com
feijão e calar a boca. Semetersem saber do I

qu� aconteceu é ridículo e idiota. (Wagper
RiJJebD, empresário deNeyínar).'

, ii' I

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Varzeano
Galácticos 'e Néki são os fina

listas do Campeonato Varzeano
- Troféu Raul Valdir Rodrigues. O
primeiro eliminou o Atlético In

dependente (foto) ao vencer por
lxO e o time de Schroeder bateu

.

o Supermercado Brandenburg/
Dutra Agua nos pênaltis (4x3)
depois do empate sem gols no

tempo normal. A decisão' será
no próximo fim de semana, em

campo a ser definido.:

Jaraguá do Sul acumula nove.
medalhas nos Jogos Abertos

BRUSQUE
Depois de quatro dias de dis

putas, Iaraguá do Sul já conquis
tou nove medalhas nos 500 Iasc
(Jogos Abertos de Santa Catarina).
Destas, oito vieram no atletismo,
sendo sete delas no feminino.
Com isso, as meninas terminaram
em sexto lugar no geral e o meni
nos em décimo. A outra medalha
foi a prata de Pauline Horn no hi

pismo, modalidade que está ape
nas como apresentação e pleiteia
uma vaga na competição.

Ouro, apenas dois, ambos com
Mirielly dos Santos (salto em dis
tância e 100m com barreiras). Pra
tas foram quatro, duas com Simo
ne Ferraz (1.500m rasos e 3.000m
com obstáculos) e duas com Sally
Siewerdt (100m e 200m rasos). E
os bronzes ficaram com Ana Rosa
Castellan (heptatlo) eMaico Angst
(salto em distância).

Hoje as expectativas de meda
lhas se voltam para a natação, que
estreia .na competição. Apesar de

bastante desfalcada, as chances
de medalhas ficam com Helena

Gschwendtner, Marina Fructuozo
e Otávio deAzevedo.

Nas modalidades coletivas, o

basquete feminino venceu o Brus

que por 50x40 e está na semifinal.
O adversário será a forte equipe de
Blumenau. Já o futsal masculino
estreia hoje pela Divisão Especial,
às 15h15, contra São Miguel do
Oeste, naArena de Brusque.

DIVULGAÇÃO

Simone levou a prata nos 1.SOOm
rasos e nos 3 mil com obstáculos
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o segundo lugar
Time jaraguaense bate' Petrópolis por 6x3 fora de casa

PETRÓPOLIS

A Malwee/Gimed.voltou a

jogar bem e conquistou um

grande resultado ontem à

noite. em Petrópolis (RJ).
om a vitória por 6x3, os ja
raguaenses garantiram o

segundo lugar do Grupo
......B. e agora encerram a par
ticipação nesta fase na próxima
sexta-feira, em casa, diante do Foz

Futsal, que já está eliminado.
Demorou exatos 8min42 para

a rede balançar a primeira vez.
Em um chute forte, de primeira
no ângulo, Índio abriu o placar
para aMalwee, mas nem deu tem

po de comemorar, já que Andrey
deixou tudo igual aos 9minZ6. Aos
15minZO, Falcão arriscou de longe
e a bola passou no meio das per
nas do goleiro, 2xl, placar do pri
meiro tempo.

Depois-do intervalo, o time de
Fernando Ferrettí voltou com a

mesma disposição e ampliou com

Índio, aos 6min36. Então Rodrí

guinho entrou como goleiro-linha
no Petrópolis e, logo depois, aos

7min31, Márcio recebeu de Tiago e

aproveitou o gol vazio para ampliar.
Mas 20 segundos depois, Cupim
descontoumais uma vez - 4x2.

� partir de então começou a

aparecer a arbitragem do jogo.'A
regra da liga Futsal diz que, nas pri
meiras duas fases, os" árbitros são
do Estado onde é jogada a partida.
E o excesso de faltas marcadas a fa
vor do Petrópolis irritou o time da
Malwee.Tanto que aos dezminutos,
Já teve um tiro livre a seu favor, de
fendido pelo goleiro Bazílio.

-

MAIS HECLAMAÇAO
Aos 14min56, Conrado des

contou para os donos da casa, mas
o craque Falcão marcoumais dois,
em ambos aproveitando o fato do

goleiro linha estar adiantado, e fe
chando o placar em 6x3. "A arbitra

gem literalmente quis ajudar o time
da casa a se classificar", desabafou
o técnico Fernando Ferretti, no fim
do jogo, em entrevista à rádio Stu
dia FM. Preocupação com o goleiro
Tiago, que deixou a partida na me
tade do segundo tempo sentindo
dores. Ele deve ser avaliado hoje
para saber a gravidade da lesão.

ARQUIVO oce

índio marcou duas vezes ontem e ajudou a Malwee a vencer o Petrópolis

LIGA FUTSAl- GRUPO A.
CLASSIFICAÇÃO ONTEM

Florianópolis 3x2 Krona
Minas 2x3 Copagril
Atlântico 4x3 Carlos Barbosa

SEXTA-FEIRA
19h - Krona x Atlântico
19h - Carlos Barbosa x Minas
19h - Copagril x Florianópolis

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

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

LIGA FUTSAl - GRUPO ·8
CLASSIFICAÇÃO ONTEM

Petrópolis 3x6 Malwee/Cimed
Umuarama 3x4 Corinthians
Foz Futsal Ox61ntelli

SEXTA-FEIRA
19h - Corinthians x Petrópolis
19h - Malwee/Cimed x Foz
19h - Intelli x Umuarama

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

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

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio

'palmeiras
Avaí

15° Vitória
16° Flamengo 23 t 2� 5 18 i 8 i 16 119 I -3 i 36,5%

21aRODADA
Corinthians Oxl,Grêmio
Flamengo 2x2 Vitória
Atlético-GO 2xl Fluminense
Palmeiras OxO Vasco

Botafogo 2xO São Paulo
Atlético-MG ixO Prudente
Avaí 1x2 Cruzeiro
Guarani ixO Atlético-PR
Internacional OxO Goiás
Ceará 2xl Santos

228RODADA
AMANHÃ
19h30 - Santos x Atlético-GO
19h30 - Cruzeiro x Guarani
19h30 - Grêmio x Palmeiras
19h30 - Goiás x Botafogo
19h30 - Atlético-PR x Atlético-MG
22h - Fluminense x Corinthians
22h - Prudente x Flamengo
22h - Vitória x Ceará

QUINTA-FEIRA
21h - São Paulo x InternaCional
21h - Vasco x Avaí

i;Q��Th�;��p�Árf;;�fJl&�iJiis'_t
Classificados Copa SLlJ,.Americana
Rebaixados para série B

GJ� PEONA,TO B
CLASSIFICAÇÃO

6° Guaratinguetá 34
7° Náutico 32

8° Sport 31 2� 8

9° Portuguesa 29 21 8 34128
10° Icasa 29 21 8 5 I 8 29127
11° São Caetano 29 2� 8 5 18 32131
12° Paraná 28 21 8 4 19 27 �2
13° D. de Caxias 27 21 8 3 110 24132
14° Brasiliense 25 21 5 16! 6 24$0
15° ASA 24 21 7 3 111 28131
16° Bragantino 23 2� 4 111 6 18122

154%
4 154%
-6 150,8%
8 149,2%
6 146%
2 :46%
1 146%
5 144,4%
-8,142,9%
-6 i39,7%
-3 j38,1%
-4 j36,5%

218RODADA
" Náutico 0x2 Duque de Caxias
Paraná 2x2 Ponte Preta
ASA 2xO Bragantino
Portuguesa ixO Figueirense
Guaratinguetá Oxl Sport
América-MÇ> ixl Coritiba
São Caetano txo América-RN
Brasiliense ixO Santo André
Bahia 3xl1patinga
lcasa ix4; Vila Nova

22"RODADA
HOJE
21h - Santo André x Paraná
21h - Figueirense x América-MG
SEXTA-FEIRA

.

21h - Vila Nova x Guaratinguetá
21h -Ipatinga x São Caetano
21h - Duque de Caxias x
Brasiliense
SÁBADO
15h50 - Ponte Preta x Bahia
15h50 - Bragantino x Náutico
15h50 - Coritiba x Portuguesa
18h30 - Sport x ASA
21h - América-RN x lcasa

Rebaixados para Sene C

,
JOGOS PELO BRASil

• BRASILEIRÃO SÉRIE C Joinville x Operário-PR
América-AM x Vila Aurora

Regulamento: Jogos de ida e volta,
classificam-se os vencedores

de cada confronto mais os três
melhores no índice técnico.

,/

• CAMPEONATO CATARINENS�
• DIVISÃO ESPECIAL

·9aRODADA

Fortaleza ixl Rio Branco-AC

São Raimundo 0x2 Águia Marabá

Campinense 2xl Alecrim
Salgueiro 3xO CRB

Luverdense 3xl Macaé
Manlia 1x2 Ituiutaba

Brasil-RS OxO Criciúma

Chapecoense 1xl Caxias" 7"RODADA
Porto 2xl Concórdia

io- RODADA
DOMINGO
16h - Rio Branco-AC x Paysandu
16h - Águia Marabá x Fortaleza

16h - CRB x ABC
16h - Alecrim x Salgueiro
16h - Macaé x Gama
16h -ltuiutaba x Luverdense
16h - Criciúma x Juventude
16h - Caxias x Brasil

X!-/ de Outubro 2x0 Carnboríú
Ati. Tubarão 4xO Marcnio Dias

Videira Oxl Joaçaba
ONTEM
Hercnio Luz x Próspera*

ClASSIFICAÇÃO: X!-/ de Outubro 15,
Atlético Tubarão 14, Concórdia 14,
Marcnio Dias 14, Joaçaba 12, Hercílio
Luz 6, Camboriú 6, Porto 6, Próspera
4 e Videira 1.

• DMSÃO DE ACESSOClASSIFICAÇÃO
GRUPO k Paysandu 14, Águia
Marabá 11, Fortaleza 11, Rio Branco
AC 7, São Raimundo 3.
GRUPO B: ABC 12, Campinense 10,
Alecrim 10, Salgueiro 8 e CRB 8.
GRUPO C: Luverdense 12, Ituiútaba
12, Macaé 11, Marílía 6 e Gama 5.
GRUPO D: Criciúma 11, Chapecoense
11, Caxias 9, Brasil 9 e Juventude 7.

Regulamento: Os dois primeiros de
cada grupo avançam à próxima fase
e o último colocado de cada chave é
rebaixado à Série /').

·5"RODADA
Guarani 2x2 Caxias

Pinheiros ixO Maga
BlumenauenseOx31nternacional
HOJE
20h - Oeste x Caçador
ClASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Caxias 7, Guarani 7,
Pinheiros 3 e Maga O.
GRUPO B: NEC 8, Caçador 7, Inter de
Lages 6, Oeste 2 e Blumenauense 1.

• ESTADUALJUVENIL

·7"RODADA
• BRASILEIRÃO SÉRIE D
• SEGUNDA FASE - JOGOS DE VOLTA
Madureira 2xl Rio Branco-ES
Treze 2x2 Araguaína
Brasnia 3xO Fluminense-BA
Joinville 2x0 Iraty
Uberaba 2xO Tupy
Guarany-CE 2xO Santa Cruz

Metropolitano 2x3 Operário
CSA 2x2 Sampaio Corrêa
Remo ixl Vila Aurora
Mixto 4x2 América-AM

Brusque 2x5 Criciúma
Imbituba 3xO Chapecoense
Figueirense 4xO Juventus

Joinville ixO Avaí
Atlético Ibirama ix3 Metropolitano

ClASSIFICAÇÃO: Rgueirense 16,
Joinville 16, Imbituba 14, Avaí 13,
Criciúma 12, Metropolitano 12,
Juventus 6, Brusque 4, Chapecoense
4 e Atlético Ibirama 1.

.

• ESTADUAL JÚNIOR
TERCEIRA FASE - JOGOS DE IDA ·7"RODADA

DATA A DEFINIR Brusque 0x2 Criciúma
Imbituba Ox4 Chapecoense
"Figueirense 6xO Juventus

Joinville OxO Avaí

Brasília x Araguaína
Guarany-CE x Sampaio Corrêa
Uberaba x Madureira

Atlético Ibirama ix5 Metropolitano
ClASSIFICAÇÃO: Rgueirense 18,
Criciúma 18, Joinville 14, Avaí
13, Metropolitano 10, Brusque
8, Chapecoense 7, Imbituba 7,
Juventus 4 e Atlético de Ibirama 1.

.SEGUNDONAJARAGUAENSE
• 4a RODADA (aspiranteS entre
parênteses)
Conti Elétrica ix3 Barrabaxo (2x2)
Noite a Fora 2xl Rio Cerro (2xl)
Ati. Independente ixO Vila Rau (2xl)
Ponte Preta OxO Grêmio G. (ixO)
Néki 3x2 Roma (3x2)
Guarany x Galácticos (adiado)
5"RODADA-SÁBADO
13h30 - Vila Rau x Operário
(R. Molha)
13h30 - Ponte Preta x Néki (P. Preta)
13h30 - Grêmio G. x Ati.

Independente (Garibaldi)
13h30 - Barrabaxo x Rio Molha

(Botafogo)
13h30 - Guarany x Noite a Fora

(Guarany)
13h30 - Conti Elétrica x Galácticos

(Flamengo)

CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES

GRUPO A: Roma 9, Néki 8, Operário/
Nova Geração 6, Ponte Preta 6,
Atlético Independente 3, Vila Rau 1 e .

Grêmio Garibaldi 1. GRUPO B: Conti

Elétrica 7, Noite a Fora 7, Rio Molha

'6, Barrabaxo 5, Guarany 3, Rio Cerro
3 e Galácticos O.

ClASSIFICAÇÃO TITULARES
GRUPO A: Néki 12, Atlético
Independente 7, Ponte Preta 5,
Grêmio Garibaldi 4, Operário/Nova
Geração 3, Vila Rau 1 e Roma 1.
GRUPO B: Noite a Fora 9, Rio Cerro 7,
Barrabaxo 6, Guarany 4, Rio Molha 4,
Conti Elétrica 1 e Galácticos O.

• INTERBAIRROS
• QUARTAS DE FINAL (IDA)
João Pessoa 0x2 Ilha da Figueira
Vila Lenzi ixl Rio Cerro
Santo Antônio 2x2 Vila Lalau

Rio Molha 2x0 Rio da Luz

* Não encerrado até o
fechamento desta edição
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Trânsitomatamais
doismotociclistas
Motorista de umGol ficou gravemente ferido e está naUTI
JARAGUÁ DO SUL/GUARAMIRIM ter com placas de Guaramirim,

pilotada por ele, colidiu contra

um Clio com placas de Guarami
rim. Com o impacto, ele acabou
caindo embaixo de uma carreta

que seguia logo atrás.
O condutor do automóvel,

CarlosArtur Franke, 34, e o cami
nhoneiro, Jaison Stahl, 33, não se

feriram. O corpo de Barbosa foi
levado para Formosa do Oeste

(PR), onde moram os familiares.
A Polícia Rodoviária irá emitir
um laudo para confirmar as cau
sas do acidente.

motocicleta Yàmaha Neo com

placas de Iaraguá do Sul e um

Gol, também de Jaraguá. O pilo
to, Nilmar de Barros, 29, morreu
na hora e será eriterrado hoje em

Santo Antônio do Sul (PR). Já o

condutor do Gol, Kristian Luiz

Alvise, 22 anos, teve ferimentos

graves e permanecia internado
na UTI do Hospital São José até o

fechamento desta edição.
Segundo informações da Polí

ciaMilitar, omotorista do Gol aca
bou sendo arremessado para fora
com a violência do impacto. Após
a colisão com amoto, o automóvel

rodopiou na pista, bateu no muro
de urna casa e atingiu um Santana

que estava estacionado.

o trânsito causou duas
mortes no fim de semana,
além de deixar uma pessoa
gravemente ferida.

os dois casos, as víti
mas fatais eram mo

tociclistas. O primeiro
acidente aconteceu na

BR-280, perto do Parque Muni

cipal de Eventos de Guaramirim,
às 14h de sábado. Leomar Soares
Barbosa, 23 anos, que seguia no
sentido Joinville /Guaramirim,
foi atropelado por uma carreta e

morreu na hora.

Segundo a PRF (Polícia Rodo
viária Federal), a tragédia acon

teceu depois que a Honda Twis-

NOVA BRASÍLIA

A outra colisão aconteceu à
lh30 de domingo, na rua João
Planincheck, e envolveu uma

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

JA GUÃ84

Fogo atinge casa
Uma casa de alvenaria foi parcial

mente danificada por um incêndio por
volta das 9h dehoje, na rua Herbert Bau
mann, no bairro Iaraguá 84. O fogo co

meçou em um dos quartos e destruiu al-

guns móveis. Os Bombeiros Voluntários
trabalharam por cerca de uma hora para
controlar as chamas. Até o fechamento
desta edição, as causas do incêndio não

eram conhecidas.

Vizinho &iuda polícia a
colocar ladrões na cadeia

JARAGUÁ DO SUL
Uma dupla de ladrões foi

surpreendida pela Polícia
Militar por volta das llh de
ontem, no momento em que
carregava objetos furtados
de uma residência, no bair
ro Vila Nova. Em uma ação
que durou menos de 15 mi

nutos, Cleber Alves da Silva,
28 anos, e Gabriel Birr, 20,
arrombaram a janela do ba-

. nheiro de uma casa na rua 25
de Julho, furtaram vários obje
tos e fugiram a pé.

Um vizinho percebeu a

movimentação no local, se

guiu os bandidos de bicicleta
e chamou a PM pelo celular,
informando o local onde eles
estavam. Os ladrões foram
abordados na rua Emmerich

Ruysan, nas proximidades da
Ciretran. Com eles, os poli
ciais encontraram frascos de

perfume, câmera digital, ócu
los escuros e bijuterias, entre
outros objetos. Eles foram le
vados ao Presídio Regional no
final da tarde de ontem.

TENTATIVA DE HOMiCíDIO

Briga quase acabá em morte
Uma briga quase acabou em

tragédia na tarde de domingo, na
rua Domingos Rosa, bairro Boa
Vista. Um jovem de 22 anos feriu
um jovem de 20 com um facão,
provocando ferimentos no pesco
ço. A faca, que tinha aproximada
mente 50 centímetros de lâmina,
foi encontrada pela PolíciaMilitar
embaixoda cama do suspeito, que

foi levado à delegacia. Para a PM,
o acusado disse que o facão esta

va no chão e que a vítima se feriu
ao cair. Segundo' testemunhas,
o jovem ferido tem problemas
mentais e fala sozinho, o que te

ria irritado o agressor. Conforme
informações repassadas ontem

pelo Hospital São José, a vítima já
havia�anhado alta.

ASSALTO
. ,

Dupla invade bar no Guamiranga
Um bar na Estrada Bananal

do Sul, no bairro Guamiranga, foi
alvo de assaltantes por volta das
20h de sábado. Segundo a Polí
cia Milhar, três homens armados
entraram no estabelecimento e

renderam a proprietária do bar

e os clientes. Eles levaram cerca

de R$ 150 do caixa, quatro dúzias
de latas de cerveja e as carteiras de

alguns fregueses. Em seguida, fu
giram em um Gol escuro. Até o fe
chamento desta edição, os ladrões
não haviam sido localizados.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 132/2010
SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

TIPO:menor preço por item
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de APÁRELHOS DE

MEDIÇÃO «lecibelímetro digital, luxímetro digital portátil, termômetro
de globo, dosímetro digital e trena digital), conforme especificações des
critas no Item I - Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federall0.520/2002,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n- 4.698/2002, de 03 de outu
bro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 13:30 horas do dia 28 de setembro de 2010, no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na RuaWalter Marquardt n°
1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos

envelopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Ge
rência de Licitações e Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$
�8.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do
Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
wwW.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 03 de setembro de 2010.

OLÍVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário deAdministração

, 1
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Mais de 120 opções ,
Os únicos com Seguro-,IrClar&a

�

OFERTA
DO

I

Aceitamos Valorizacão
do seu cárro Antes de comprarCompare010

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000

Promoções válidas até 1410912010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio, Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VALIDO PARA VEICULOS A PARTIR DE 2006/2006 COM KILOMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

uro
á do Sul e Joinvilleo de Blumenau, JaragSain

Isso mesmo: são pacotes de viagem para Porto Seguro voando GOL, partindo de Curitiba,
com traslados de Blumenau, Jaraguá do Sul e Joinville. Saídas todos os domingos.

Confira tudo o que o pacote CVC inclui:
• Roteiro de 8 dias;
• Transporte privativo de ida e volta até Curitiba;
• Passagem aérea de ida e volta partindo de Curitiba;
• Traslados aeroporto / hotel/aeroporto;
• 7 noites de hospedagem com café da manhã;
• Passeio pela cidade. com duração média de 3 horas,

com visita. à área histórica, Cidades Alta e Baixa e

Praia de Taperapuã;
• Transporte para festa noturna no centro de lazer Tôa-Tôa;
• Transporte gratuito de terça a sexta-feira para o

centro da cidade (somente hotéis de praia).

A partir de
10x sem juros

Reais
A vista R$ 698,
Hotel Casablanca

Preço para saídas 19, 26/set, 3,10, 17/out

Aproveite a promoção de' lançamento com transporte rodoviário até Curitiba grátis!

Consulte seu agente de viagens
Blumenau - Shopping Neumarkt. 47 2102-5050 Joinville - Garten Shopping : .47 3043-9166

Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt 47 3055-0667 Joinville - Shopping Mueller .472101-1515

Ou acessewww.cve.(om.br!s( e compre on-line

Preço por pessoa em apartamento duplo. Taxas
<, de embarque não incluídas. Oferta de lugares

limitados e reservas sujeitas a confirmação.
Financiamentos com cartão de crédito, cheque,
pré-datado e boleto bancário.
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