
Saldo da balança comercial

jaraguaense ultrapassa os

US$ 41 milhões e bate
recorde em agosto.
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Colégio São Luís

promove a 1 a Semana
Cultural Marista

e espera envolver
duas mil pessoas

nas atividades que
têm como foco a

sustentabilidade .

.

Página 11 .

Dele da da Mulher
.

'

é inau rada depois
de 16 anos de espera

Estrutura vai funcionar em horário comercial e com equipe
de seis pessoas. Secretaria de Desenvolvimento Regional promete

.
.

atuar para reforçar efetivo e ampliar o atendimento.
PIERO RAGAZZI

Weydson será o responsável pela delegacia, mas continua atuando nos plantões da Comarca.
, '

Orquestra sobe
ao palco amanhã
Filarmônica traz de volta
para a cidade a temporada
'Caminhos da Música', com o

maestro Daniel Bortholossi.

Página 11

Dança flamenca é
atração na sexta

'

Ingressos para assistir :-' e

apresentação de companhia
espanhola estão à venda na

secretaria da Scar a RS 60.

Página 9

FAMEG

(47) 3373-98PO
www.fameg.edu.br
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2' História

19
A criação do

. Partido Fascista
No dia 15 de setembro de 1922, Beni

to Mussolini anuncia a criação do Partido
Nacional Fascista. Formado politicamen
te de acordo com os preceitos do socialis
mo, Mussolini fundaria o novo movimen
to após ser expulso do Partido Socialista.
Até hoje, a saudação com o braço erguido
e a roupa negra são identificados como os

principais símbolos externos do regime.
A doutrina fascista estava sendo de

senvolvida na Itália desde 1919, e se

opunha ao liberalismo, socialismo e aos
. modelos democráticos. Com o tempo, a

palavra fascismo passou a ser associada a

qualquer sistema de governo que, de ma
neira semelhante ao de Benito Mussolini,
valoriza a exaltação do homem e usa mo

dernas técnicas de propaganda e censura,
sustentando-se no nacionalismo.

A criação formal do partido teria
sido uma forma de combater as agita
ções e greves. organizadas por socialis-

, tas e movimentos "de esquerda". Assim,
assumiu-se que o Estado era superior
aos indivíduos que faziam parte dele - o

.

povo existiria para o Estado, e não o Es
tado para servir o povo.

Na Itália, sua implantação é conside
rada o resultado de um sentimento geral
de ansiedade e o medo da classe média
italiana do pós-guerra, por causa da

convergência nas pressões econômicas,
políticas e sociais. Mussolini tornou-se

o líder no qual se depositavam as espe-,
ranças de mudar o sentimento de vergo
nha nacional pela "vitória mutilada" da
Itália nos tratadosde paz após a Primei
.ra Guerra Mundial.

SELO

Capital do chapéU
No dia 17 de janeiro de 1976,
o cabeçalho do jornal "O
Correio do Povo" trazia uma

propaganda sobre a cidade:
. em cima e embaixo do brasão,

estavam os dizeres "capital sul
americana do motor" e "capital
sul americana do chapéu".

. .

O CORREIO 'M)'POVO : •. Quarta-feira, 15 de setembro de 2010
, I.

, HISTÓRIAS E LENDAS

Eugênio Victor Schmõckel, em seu

livro "Política, Políticos, Folclore & tia",
reproduz um dos eventos que havia sido

promovido, há décadas atrás, por um

dos candidatos a prefeito de Porteira
Velha. Um palanque foi armado e todos

esperavam pelo churrasco que seria ofe
recido depois do discurso.

Os políticos só começaram a falar.
por volta do meio-dia, e o prefeito atu

al da cidade dizia que sua "grande obra
teria neste candidato um digno e legíti-

Candidato de um só voto
mo continuador". Quando este subiu ao

palanque, porém, declarou que em seu

governo iria trocar "a miséria pela fartu

ra) o choro pela risada e a vadiação pelo
trabalho". O fato, obviamente, acabou

provocando a. ira do atual prefeito que
havia sido convidado amigavelmente. O
discurso continuou no mesmo tom, até

que o candidato acabou interrompido
no meio de uma das frases.

Ao mesmo tempo, todos os presen
tes, constrangidos pelo discurso, dirigi-

ram-se para as grelhas' com a intenção
de disputar o churrasco. Conta-se que

, ,

uma chuva começou a cair na mesma

hora, e o evento se transformou em

uma bagunça generalizada. O candi
dato acabou sumindo por um tempo,
envergonhado pelo resultado do chur
rasco, mas voltou mais tarde e concor

reu mesmo assim. No fim da votação,
descobriu-se que' ele havia ganhado
apenas um voto - nem mesmo a esposa
depositou a confiança nele.

ARQUIVO HISTÓRICO

t
, I

PELO MUNDO

A fotografia
é do dia 7
de outubro
de 1963, e

retrata as

comemorações
pela eleição
de Leopoldo .

Krüger para a

Prefeitura de
Corupá

"1916

Tanques 'de guerra
Neste mesmo dia, em 1916, os tan

ques de guerra são utilizados pela pri
meira vez na história, quando os britâ
nicos atacam a Alemanha e a Bélgica
durante a Primeira Guerra Mundial. O
carro de combate começou a ser cha-.
mado de tanque durante esse mesmo

período, para evitar chamar a atenção
da espionagem inimiga.

1935
leis de Nuremberg
No dia 15 de setembro de 1935, a "lei

de Nuremberg" - também conhecida
como Lei da Honra Alemã - é adotada
na Alemanha, durante o sétimo Reichs

parteitag. A distinção era feita de acordo
com os avós de um indivíduo - este era

alemão se todos fossem alemães, judeu
se quatro ou três fossem judeus, e mes

tiço se descendia de um ou dois judeus.

�19

Mao: chefe de Estado
Em 1954, o Congresso da China apro-

.

va uma nova Constituição e Mao Tse Tung
é intitulado chefe de Estado. Ele liderou
o país de 1949 até sua morte, em 1976.

Enquanto na China ele é considerado o

implántador da política que transforma
ria o país em uma potência, no Ocidente
é acusado de causar grave fome e danos
à cultura, sociedade e economia chinesa.

Jaraguá dó Sul, Ano \O{l-:'
P. Mário Bohe.ttt"

Cristãos novos
Oliveira, Ramos, Coelho, Ribeiro. São sobrenomes 'de origem portuguesa, muito comuns

entre os brasileiros. Fazem referência a plantas, animais e acidentes geográficos e

podem indicar a presença de cristãos novos na família. Cristãos novos são judeus que,
perseguidos durante a Inquisição em Portugal, foram obrigados a adotar o catolicismo.
Para evitar novas perseguições, eles mudavam seus sobrenomes,

) 17 de Janeiro de 1976

rondo no estado a"Alla o lho .. 11m cenlItD:6rlo'iíí,!/m\�
vetor da c�p"cldBd" de le outras ,e:fl�.xi'5�s".de:','\lO:"
trabalho de 00:5S12 genle. lar. O f�lo

loraguá sempre cuidou do proporciona
homem e e81'" fez o pro- criar condlç

"ar &8 'Jill.
do grupo.

Jaraguii mentem desde cularmeare
1919, um joroa� e

__ �,�_o��� ��:��: �uj���

Dificilmente um homem
cl1�ga <!lOS' cem anos. Algu
mas cidades chegam._ ja·
r�guá do Sul, chegou. Há
I.,s,as pelo cenrenérto. Ela
merece. Sua grandeza é
feita de trabalho

}aragulÍ do .sul deve ser

.onheclde 00 Brasil e o

BAR GATARINENSE

greS5o.

O desenvolvimento-de Jaraguá do Sul se intensificou muito com a chegada da estação
ferrovíáría, em 1910. Vinte e um anos depois, um ediffcio em frente à estação se tornaria
um marco histórico quase tão importante quanto à própria ferrovia: o Bar Catarinense.

.

Originalmente, o terreno pertencia a Bernardo Meyer. Foi ele quem edificou o bar para dar
à filha, Charlotte Helena Meyer, em 1931. Em 1968, Ô bar passou de Luiz Dutra para Sibila
Dutra e seus quatro filhos. Durante o período em que esteve aberto, o estabelecimento
foi o ponto de encontro de governantes e todos aqueles que queriam saber as notícias da
cidade e da região - para isso, não havia nada melhor do que a mesa do Bar Catarinense.

r
'

• ,.. I' ,

ARQUIVO HISTÓRICO
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PONTO DE VISTA

Lei da Alienação Parental

Foi
publicada no Diário Oficial da União do dia 27

de agosto de 2010, a Lei n- 12.318, que dispõe
sobre a alienação parental. Não obstante a re

cente disposição legal sobre o tema certo é que a

prática nos mostra, infelizmente, que a sua ocorrênciajá
era notadahá muito tempo no seio da família brasileira.

De início, é oportuno definirmos o que é a síndro- .

me da alienação parental. Trata-se da implantação de
falsas memórias realizadas por um dos pais ou farni
liares próximos da criança ou adolescente a fim de
induzi-los a odiar e repudiar o outro genitor que, ge
ralmente, não detém a sua guarda legal.

Assim, segundo a definição da lei no

seu artigo 2°: "considera-se ato de alie

nação parental a interferência na forma

ção psicológica da criança ou do ado-
.

lescente promovida ou induzida por
um dos genitores, pelos avós ou pelos
que tenham a criança ou adolescente
sob a sua autoridade, guarda ou vigi
lância para que repudie genitor ou que
cause prejuízo ao estabelecimento ou à

manutenção de vínculos com este".

Importante notar, nesta senda, que o

rol do artigo acima é meramente exem

plificativo, tanto quanto ao conceito que
lhe cerca, como nas hipóteses e os sujei
tos que venham a incorrer na prática de

alienação, não se restringindo apenas
aos genitores, mas levando a vedação de
tal prática aos tios, avós, padrinhos, tutores, curadores;
enfim, todos que possam, de alguma forma, se valer de
sua autoridade parental ou afetiva com o intuito de pre
judicarum dos genitores, visando afastá-lo do menor.

Destaca-se que o público alvo desta lei são as

crianças e adolescentes que são, em geral, as princi
país vítimas e, por consequência, o objetivo funda
mental do texto legal. Tanto é assim que, a alienação
parental dar-se-á quando houver a afetação da for

mação psicológica destes.
Deste modo, verifica-se que a alienação parental é

considerada uma síndrome em razão do comporta
mento das crianças e adolescentes vítimas do seu algoz
que apresentam, muitas vezes, sintomas similares de
cólera, angústia, raiva e intenso sofrimento. Para alguns
autores, trata-se de 'uma programação sistemática pro-

movida pelo alienadorpara que a criança odeie, despre
ze ou tema o genitor alienado, sem qualquer indício
ou justificativa real. Referida conduta, intencional ou

não, desencadeia uma campanha de modificação nas

emoções do alienador e da criança envolvida mi trama

A conduta do genitor alienador equipara-se a uma

verdadeira "lavagem cerebral", onde o objetivo é in
cutir no menor uma série de informações negativas
a respeito do outro genitor. Tais comportamentos
são, não raras vezes, resultados da conturbada rup
tura conjugal que envolveu o cásal. Trata-se de um

drama vivenciado por milhares de '

crianças e adolescentes filhos de pais
separados por todo Brasil.

Por tais razões, a lei em comen

to enumera algumas condutas que
configuram a alienação parental, tais
como: dificultar o contato da criança ou

adolescente com genitor que não possui
a sua guarda, inibir o exercício do direito

regulamentado de convivência familiar
ou direito de visitas, formular falsa de-

, núncia criminal contra genitor ou con

tra familiares deste ou contra avós, para
obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ou adolescente, dentre ou

tros comportamentos injustificáveis e até
mesmo degradantes para o menor.

Destarte, havendo indícios 'na

postura do genitor da presença da sín
drome da alienação parental, que pode culminar no

comprometirnento da integridade psicológica dos
filhos, deverá o genitor prejudicado comunicar a si

tuação aos órgãos competentes de tutelar a criança e

adolescente da sua comarca, aos, quais compete de
terminar a medida legal mais compatível com a situ

ação fática vivenciada. Além disso, a vítima do aliena
dor deverá passar por acompanhamento psicológico.

Ao arremate, que fique bem claro aos alienantes

espalhados ao nosso redor, talvez dentro de nossa

própria família, que a lei prevê a aplicação de multa

ou, até mesmo 'em casos extremos, a perda da guar
da da criança a pais que estiverem alienando e preju
dicando os seus filhos. Fica o alerta, afinal, o que deve

prevalecer, mesmo após a ruptura conjugal, é o respeito
ao princípio da dignidade da pessoa humana.

"
Deste modo,

,

verifica-se que
a alienação
parental é

considerada
-

uma síndrome
em razão do

comportamento
das crianças e

adolescentes
vítimas do
seu algoz.

"
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1$, ikr
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 dó Sul, perímetro
urbano de Jaragua 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 urbanista Cássia Gisele de Oliveira, CREA n°

71488-9, ART. rrs 3528743-5 e 3685120-0. O loteamento é de caráter residencial, possui a

área total de 38.400,OOm2 sendo constituído de 13(treze) lotes comercializáveis, AU.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 enderéço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-

centro, Iaragua do Sul/Se.

Jaraguá do Sul, 06 de setembro de 2010.
AOficiala

XP

Palestra gratuita
sobre investimento'

A XP Investimentos realiza amanhã
em Iaraguá do Sul, a partir das 19h, pa
lestra gratuita com o tema "Como e onde
investir o seu dinheiro". As vagas são limi
tadas e � presença deve ser confirmada

pelo telefone (47) 3055-7104. O evento

acontece na sede da XP, edifício Marcatto

Center, sala 301 (Avenida Marechal Deo
doro da Fonseca, 1188, Centro).

AG�,JS

Curso de comunicação
empresarial no Cejas
A Acijs (Associação Empresarial de Ia

raguá do Sul) promove em outubro o curso

Redação e Comunicação Empresarial. In
vestimento no valor de R$ 275 (nucleados),
R$ 295 (associados) e R$ 510 (demais inte

ressados). A capacitação acontece dias 6, 8,
13 e 15 de outubro, das 18h30 às 22h30, rio

Centro Empresarial. Informações e inscri

ções pelo telefone (47) 3275-7017.

ADiÇÃO
Sopas e cremes

no Salão Barg
Na sexta-feira, dia 17, acontece naAsso

ciação Recreativa e Cultural Rio da Luz "Sa
Ião Barg", de Iaraguá do Sul, a 26a Noite das

Sopas e Cremes, a partir das 19h30. Serão
vários sabores de sopa como frango, gado,
lentilha e schwartzsauer. Ingresso no valor
de R$10. Reservas de mesas, somente com

compra antecipada de ingressos, telefones
(47) 3376-2184,3376-0634 e 9117-1583.

PR RAMA

Inclusão Digital,
precisa d� doações

o programa SDR de Inclusão Digital, que
já contabiliza 120 computadores doados,
está recebendo doações. O projeto recebe

equipamentos descartados, que depois de
reciclados, são repassados para alunos de
escolas públicas. Quem quiser contribuir

pode levar o material na sede da SDR (rua
Thufie Mahfud, .155, Centro), das 13h..às
19h, ou através do telefone, (47) 32730800.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 Política

JARAGUÁ DO SUL
OS usuários de aparelhos ele-

'trônicos deverão ganhar mais

opções para jogar pilhas e ba
terias no lixo sem agredirem ao

meio ambiente. Tramita na Câ
mara de Vereadores um projeto

'

de lei que obriga as empresas
que comercializam eletroele
trônicos ou ofereçam serviços
de assistência técnica a colocar

pontos de coleta seletiva,
A proposta é do vereador

Jaime Negherbon CPMDB) e se

gue a Lei Nacional dos Resíduos
Sólidos, sancionada no começo
de agosto, que exige que os fa

brícantes de produtos eletrôni
cos façam a coleta do lixo. Para
o vereador, a lei municipal será

importante na conscientização
ambiental da população.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 15 de- setembro de 2010

das eleições, devido aos votos nulos, brancos e

abstenções, que são descartados na contagem
final. Por causa do formato, é possível um can

didato ser o mais votado em um pleito e não
ser eleito. É o caso de Ismael dos Santos, o de

putado foi o mais votado em Santa Catarina no

ano de 2002, com 59.566 votos. Porém, o PSB,
partido a qual era filiado, não conseguiu atingir
o QE, que na época era de 77 mil. Com 20 mil

, votos, quase três vezes menos, Luiz Eduardo
Cherem (PSDB) conquistou uma vaga na Af,
sembleia Legislativa pela média.

• Giovanni R'amos
giovanni@ocorreiodopovo.c�m.br

No, pleito deste ano, 4.538.981
eleitores estão aptos a votar no

Estado, um acréscimo de 8,9%
em relação a 2008 ..

,

Quer aprender
lbateria grátis?
/

Acesse:

www.baquetasliverpool.com.br

• 16 vagas - 4.538.981 eleitores aptos
a votar - 157 mil no Vale do Itapocu

• QE estimado: 220 mil

QUOCIENTE ELEITORAL
Como calcular: dividir o número de votos

válidoS pelo número de vagas. As coligações
não atlngirem o índic estão fora.

ELEiÇÕES

As contas para ser eleito
Cada coligação deve precisar de 90 mil votos para eleger um deputado estadual

JARAGUÁ DO SUL

Um' partido ou coligação de Santa
Catarina precisará fazer mais de 90
mil votos para eleger um deputado
estadual e mais de 220 mil para
eleger um federal.

cálculo é uma expectativa dos parti
dos baseado no número de eleitores
catarinenses nas eleições deste ano e

...�nosJesultad(js obtidos em 2006. San
taCatarina possui 16 vagas para deputado
federal, cerca de 3% da Câmara, e 40 para
deputado estadual.

Este ano, 4.538.981 eleitores estão aptos
a votar no Estado, um acréscimo de 8,9% em

relação a 2008. A disputa para deputado esta

dual e federal é proporcional, ou seja, todos
·os votos de um partido ou coligação são so

mados e as vagas são distribuídas conforme.
a proporção de cada aliança na votação, cha
mado de QE (Quociente Eleitoral).

O QE é a média entre o .mimero de votos

válidos e o número de vagas. Cada coligação
precisa atingir esse índice para eleger um de

putado. Em 2006, o quociente para estadual
foi de 82;176 mil votos, e o de federal201.234
mil votos. Neste cálculo, entraram 13 federais
e 37 federais.

As três vagas restantes foram preenchidas
pela chamada Média. Neste caso, o número de
votos da coligação é divido pelo número de va

gas já preenchidas. Quem obtiver o melhor ín

dice, conquista a primeira cadeira restante. Nas
outras vagas remanescentes, repete-se o cálcu
lo, acrescentando a nova cadeira preenchida.

Não é possível saber qual será o QE antes Mais votado em 2006, Ismael ficou de fora

PONTOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO ELETRÔNICO PODE VIRAR LEI

. Coleta seletiva para pilhas e lâmpadas
PIERO RAGAZZI

'� nossa intenção é ter pon- jama a fiscalização e a aplicação
tos de coleta em vários locais da de multas por infrações.
cidade. Enquanto alguns man- O presidente da Fujama,
têm o celular velho em casa, César Rocha, apoia a iniciativa

pois não sabem onde jogar fora, do vereador. Segundo ele, leis
outros jogam em lixões ilegais nesse sentido .permitem que a,
e agridem o meio ambiente", Prefeitura possa cobrar das em

comenta. 'Serão obrigados a presas umaparticipação maior
, oferecer o ponto de coleta os co- na preservação da natureza. "Se
merciantes de pilhas, baterias, ,g projeto local não conflítar com

lâmpadas fluorescentes, lâm-· "a nacional, está ótimo", afirma.

padas a vapor de mercúrio �só
dio, frascos aerossóis eui geral,
termômetros e outros produtos
que contenham mercúrio, car

tuchos de tonner de fotocopia
doras e impressoras a laser.

Além das empresas, os pon
tos de coleta poderão ser ins
talados também no terminal
urbano, rodoviário, shopping
center e mercados. Caberá àFu-

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

Tunna2: 25 de Setembro I 08h às 18h

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor. 1 Ox de R$25,OO

� educação Inscrições: 3055·7104
o investimento em ações é de risco e rentabilidade passada não é
naranna de rentabilidade f!,ltura. Na realização de operações cum
Periva,tivos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores
IrlllP ...tlrln� Negherbon conta que intenção é ter pontos de coleta em vários locais
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
Ainda sobre calçadas

Prefeitura de Iaraguá do Sul cogita ela mes

ma executar as obras de construção das
calçadas, que os vereadores pediram para
intensificar a fiscalização, como dito ontem

na coluna. Na verdade, o governo não fará nada mais
do que sua obrigação. Mesmo porque calçada é um

prolongamento da rua, destinada aos pedestres.
A cobrança - é claro que virá - deve ser por Contri

buição de Melhoria, através da qual é cobrada dos pro
prietários dos imóveis a pavimentação dos leitos das
ruas. Além de acabar com a farra do faz quem quer, a

vantagem da execução pela administração pública é a

padronização. Inclusive, existe um decreto municipal
que estabelece, os tipos de padrão para as calçadas,
como paver e lajota, seguindo um desenho específico;

Propostas'
Depois de Raimundo Colombo (DEM) e Angela

,

Amin (PP), hoje será a candidata ao governo, Ideli Sal
vatti (PT), e o vice, Guido Bretzke (PR), que participam
da reunião da Acijs. Eles estarão acompanhados dos
candidatos ao Senado da coligação) Cláudio Vignatti
(PT) e João Ghizoni (pC do B). A plenária, transferida
para quarta-feira por conta da agenda de Ideli, começa
às 19 horas e será no pequeno teatro da Scar.

Em tempos de acessibilidade, seria a solução para
por fim aos desníveis, rebaixamentos irregulares, de
graus, inclinações para dentro, material indevido, en

tre outras irregularidades. A segurança também seria
mais bem assegurada, seguindo, por certo, as normas

da ABNT. Entradas e saídas de veículos, por exemplo,
devem usar material reforçado, além da presença de
antiderrapantes e a inclinação direcionada ao meio
fio para o escoamento da água.

Todo esse conteúdo, inclusive, já foi divulgado
pela Prefeitura, através de uma cartilha entregue nos

bairros, e com exemplares ainda disponíveis na S,e- .

cretaria de Planejamento. Os vereadores, que pedi
ram ao Executivo divulgar a legislação sobre as calça
das, podem passar lá e pegar-seus exemplares.

Na rede
O candidato a deputado estadual Evaldo João

Iunckes (PT), o Pupo, lançou seu site de campa
nha. O endereço é www.p�pq1I3999:qrg, que traz as

ações do petista como vereador e prefeito por Gua
ramirim e as propostas dele para a Assembleia Le
gislativa. A saúde é um dos temas centrais do candi
dato, que defende a implantação de tratamentos de
alta complexidade por regiões e hospitais regionais.

DIVULGAÇÃO

Beldades
o portal de notícias Terra (www.terra.com.bt)

publicou uma relação com os candidatos mais bo-
.
nitos que disputam estas eleições. São 25 musas e

galãs. Santa Catarina é representada pelo candidato
a deputado federal pelo Psol, Leonel Camasão, jor
nalista que trabalhou aqui em O Correio do Povo, na

editoria de Política.

Conteúdo
Uma avaliação dos dez anos de vigência da Lei

de- Responsabilidade Fiscal, os impactos sobre a .

administração pública e as mudanças empreendi- ,

das pelas cortes de Contas para fiscalizar a correta

aplicação desse instrumento 'essencial ao controle
e à transparência das contas públicas. Estes são

,

os assuntos abordados na primeira edição Revista
, Técníca dos Tribunais de Contas, que será lançada
hoje em Brasília.

FALA Aí!

Não haverá plantão ou

extensão do prazo.
'

CHEFE DO CARTÓRIO ELEITORAL, SIMONE
MALTA LADEIRA, SOBRE o PEDIOO DE
SEGUNDA VIA DO TfTULO, QUE SERÁ
EXtGIDO JUNTO COM UM SEGUNDO
DOCUMENTO NO DIA DA VOTAÇÃO

Processo
O Procon de Guaramirim já está funcionando,

com uma sala junto ao Conselho Tutelar, perto do
Supermercado Breithaupt. Moacir Mafra, o Zuco, é
o responsável pelo órgão. Mas, na última sessão, a

Câmara aprovou um projeto do Executivo, depois
de ampla discussão dos vereadores, que trata dos
processos administrativos. O texto prevê a possibi
lidade de aplicação de multa pelos fiscais, e estipula
os valores, de acordo com cada caso.

ARQUIVO OCP

ARQUIVO OCP

Contabilidade
Consultoria EmpreSarial-

�: IlOS26SlD
Oualidade

�
fle:tlC� ,

Profissionalismo

t�ía
Credibilidade

\VN'N,gurnz.col'Tl.br gumz@gumz.OOffi.ár
{47}3311-4747 UMA PARCERIA Uf DAlmo."' Desde 1978

� ZANOTTI S.A. EM FASE DE EXPANSÃO ESTÁ,
Zanorrl SELECIONANDO PROFISSIONAIS PARA A' .

--=;;;;;';;;;;�fIIt':-;ElAstkas.�· SEGUINTE OPORTUNIDADE, DE TRABALHO:
Exteliael:aetl\

A EMPRESA OFERECE REMUNERAÇÃO COMPATívEL COM A
FUNÇÃO, PLANO DE SAÚDE, BOLSA DE ESTUDOS," '

OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
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CHARGE

DO LEITOR

Garta pastoral: Genso IBGE 2010.
á está em andamento o pro
cesso de coleta de dados do
Censo IBGE 2010. Trata-se de
um importante trabalho re

"

alizado pelo governo federal, que
possibilita ao país conhecer um

pouco melhor a si mesmo.

No entanto, temos recebido
uma série de consultas e indagações
sobre um aspecto emparticular, im

portante p� nossa

igreja. No formulário

previsto para a pes
quisa. por amostra

gem, que é utilizado
em um a cada dez

domicílios, existe um

campo, de número

6.12, que pergunta:
"Qual é a sua religião
ou culto?".

Temos informa

ções de que as instru

ções aos/às recenseadores/trazem
as seguintes palavras: "O registro
deve identificar a seita, culto ou

ramo da religião professada como,

por ex: Cat. Apost. Romana, Cat.

Apost. Brasileira, Luterana Pente

costal, Batista, Assembleia de Deus,
.

Universal do Reino de Deus, Con-'

gregação Cristã do Brasil, Adventis
ta de 70' dia, Kardecista, Xintoísmo,
Testemunhas de Jeová, Candomblé,
Umbanda, Budismo, Israelita, Mao
metana (ou Islamita) Esotérica etc.

Não registre expressões genéricas
como Católica, Protestante, Espíri
ta, Crente, Evangélica, etc".

O que nos preocupa é que a

expressão "Luterana Pentecostal",
acima grifada, não. confere com a

realidade nem tampouco é uma

caracterização utilizada pelas duas

Igrejas Luteranas nacionalmente

organizadas no Brasil: a Igreja Evan

gélica de Confissão Luterana no

Brasil- IECLB e a Igreja Evangélica
Luterana do Brasil- IELB. Aquela
expressão, ao nosso entender, ge
raria muitas dúvidas, pois os mem

bros luteranos certamente não se

entendem como pentecostais.
Fizemos uma consulta ao IDGE

expressando nossa preocupação. A

resposta que nos foi
dada é que caso a re

ligião informada não

faça parte da lista

disponível para au

topreenchimento, o

nome será acolhido.
Verificamos a

partir da resposta que I

há uma diversidade
muito grande de res

postas que incluem
a palavra "lutera-

na", quase 50, mas nenhuma de
las tem a designação correta do
nome da IECLB. Estamos expres
sando nossa perplexidade e nos

so protesto junto ao IBGE, mas

isso com toda certeza não será
mais capaz de alterar a progra
mação efetuada no sistema do
Censo. Assim, tanto mais neces

sário ainda se faz que- tenhamos
clareza ao responder, para que a

coleta de dados possa ser um espe
lho o mais fiel possível da realidade.

Diante disso, pedimos que as

pessoas que são da IECLB, ao res

ponder o campo 6.12, usem ou o

nome completo de "Igreja Evan-
.

gélica de Confissão Luterana no

Brasil" ou a designação que inclui
o termo "confissão luterana".

.

Verificamos a

partir da resposta
que há uma

diversidade
muito grande de

respostas que
incluem a palavra

"luterana" .

"

WalterAltmann, pastor
presidente da IECLB

pós 16 anos de espera, a Delegacia da
Mulher finalmente foi inaugurada em

Iaraguá do Sul. O local conta com uma

equipe de seis pessoas e vai funcionar
das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia. Por falta de
um efetivo maior, o imóvel não poderá funcionar
24 horas e, com isso, os atendimentos fora deste
horário serão realizados na De

legacia da Comarca.

Infelizmente, o imóvel ficará
fechado justamente nos perío
dos em que o número de casos

de violência doméstica é maior.
Além disso, o delegado respon
sável pela unidade Weydson da
Silva, não poderá se dedicar ao

novo espaço em tempo integral. .

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

Como há poucos policiais na

cidade, ele continuará cumprindo os plantões na,

Delegacia da Comarca.

Segundo levantamento da Polícia Civil, cerca

de 30% dos boletins de ocorrência registrados no

município estão relacionados com a violência do
méstica. Por iSS9, a abertura da Delegacia de Prote

ção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso
representa um passo importante para melhorar a

segurança pública na região, mesmo não dispon-

do da infraestrutura ideal.
O atendimento especializado deve garantir

que as vítimas se sintam mais à vontade para
pedir ajuda à polícia, estimulando as denún
cias de agressão - seja ela física, psicológica ou

sexual. O tempo de espera para registrar o bo
letim de ocorrência será menor e os inquéritos

ganharão agilidade, evitando

que a vítima se desgaste e so

fra mais com a situação.
A partir de agora, a SDR (Se

cretaria de Desenvolvimento Re

gional) deve ter a busca por mais

policiais entre as prioridades da

região. Além de a equipe destina
da à nova unidade ser pequena,
também faltam profissionais na

. Delegacia da Comarca. Tudo isso
deixa os agentes sobrecarregados, prejudicando as

investigações e o atendimento àpopulação.
Durante séculos, a sociedade se calou diante

da violência contra a mulher. Por isso, a maioria
dos casos de agressão no país não são denun
ciados porque a VÍtima tem medo ou vergonha.
Nesse sentido, cabe a todos nós mudar esta rea

lidade e exigir que o agressor seja punido com o

rigor que a lei prevê.

EDrrORIAL

Delegacia da Mulher

DO LErrOR

Pra que votar?

. o Diretório
Central dos

Estudantes da

Unerj/PUC-PR
busca contribuir

na realização
desse

desiderato.

s eleições não são uma experiência re

cente no Brasil. O livre exercício do voto

surgiu em terras brasileiras com os pri
meiros núcleos de povoadores,' logo

depois da chegada dos colonizadores. Foi o re

sultado da tradição portuguesa de eleger os ad
ministradores dos povoados sob domínio luso.

A história do voto no Brasil começou 32 anos

após Cabral ter desembarcado no

país. No dia 23 de janeiro de 1532, os

moradores da primeira vila fundada
na colônia portuguesa - São Vicente,
em São Paulo - foram às urnas para
eleger o Conselho Municipal.

O voto no Brasil é marcado por
'épocas. Vai do voto censitário (de
acordo com a renda do cidadão), do
cabresto, das eleições indiretas até a

conquista do sufrágio universal.
A Constituição Federal de 1988

consagrou as eleições diretas. O pre
sidente, governadores e prefeitos de

grandes cidades são eleitos em dois turnos. Jovens
acima de 16 anos, analfabetos e maiores de 70 anos

ganharam direito facultativo ao voto.
Nesse contexto, muitas pessoas dignas de re

ferência e exemplos de ética e perseverança sa

crificaram-se para que hoje pudéssemos votar

livremente, tendo a opção de revelar ou não em

quem votamos, sem ter que dar satisfação a quem
quer que seja, exceto à nossa própria consciência.

Então, você vai trocar esse direito que tanto
custou conquistarmos por favores ou valores in

significantes? Vai votar no candidato sirnplesmen-

te porque ele é bonito ou foi simpático quando lhe

cumprimentou de uma forma que parecia te co

nhecer faz anos?
Seu voto faz toda diferença. Por isso, avalie a his

tória de vida do candidato e as propostas, analise se

são possíveis de serem concretizadas e se ele indica
o modo com que fará para efetivá-las ou meramente
faz um discurso vazio e hipócrita, repleto de falácias.

Você lembra dos candidatos que
votou nas últimas eleições? Das pro
postas que ele fez? E o principal, co

brou que as cumprisse? Se a resposta
às duas primeiras perguntas for nega
tiva, já sei a resposta da terceira.

Lembre-se, o dinheiro público é

público mesmo, ou seja, é meu, seu e

de todos. Assim como você certamen
te é criterioso ao contratar alguém para
lhe prestar algum serviço, o deve ser na

escolha de quemvai'gerenciar o seu di
nheiro, em nome da coletividade.

Vote com consciência. Vote com

responsabilidade. Vote!
O Diretório Central dos Estudantes da Unerj/

PUC-PR busca contribuir na realização desse desi
derato. Acontecerá nesta quinta-feira, dia 16 de se

tembro, das 20h45 às 22h no auditório da Unerj uma

importante palestra com o tema "Cidadania e exer

cício do voto", tendo como ministrante o advogado
e professor Msc Darwinn Harnack As inscrições po
dem ser feitas através do e-mail dceêunerjbr,

Participe e exerça a cidadania!

"

"

Ederley Marlon Fulile, estudante do curso de Direito
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Mais ajuda às vítimas de a
Após 16 anos de espera, Delegacia da. Mulher começa a prestar primeiros atendimentos'

,.""

ssao
PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL de semana, os casos serão aten

didos na Delegacia da Comarca.
O secretário de Desenvolvi

mento Regional, Lio Tironi, reco

nhece que o tamanho da equipe
não é o ideal. No entanto, ele

prometeu buscar reforço no efe
tivo para que o horário de aten

dimento possa ser ampliado nos

próximos meses. "Não é o pesso
al que nós almejávamos, mas é

.

um começo para que, em médio

'prazo, a delegacia possa funcio
nar 24 horas", comentou.

A expectativa é de que a região
ganhe mais policiais civis no fim do
ano, quando serão nomeados 200

agentes aprovados em concurso

público. Tironi também se compro
meteu a tentar trazer uma psicóloga
através de uma parceria entre o go
verno do Estado e a Prefeitura.

Esta é a 19a Delegacia da Mu
lher inaugurada no Estado. O
imóvel funciona na rua Martim

Stahl, 507 (próximo ao Futebol

Society), no bairro Vila Nova. O .

telefone é (47) 3370-0331.

Reivindicada pela região
há 16 anos, a Delegacia da
Mulher foi inaugurada na

manhã de ontem.

o imóvel, localizado no

bairro Vila Nova, são
atendidos casos de vio
lência contra mulheres,

crianças, adolescentes e idosos.
As ocorrências deste tipo envol
vem agressões verbais, físicas e

sexuais, que hoje correspondem
a 30% das ocorrências atendidas

pela Polícia Civil na cidade.
O-local conta com uma equi

pe de seis pessoas - delegado,
escrivã, dois agentes de polícia
e dois servidores cedidos pela
Prefeitura, sendo que um deles
atuará no registro de boletins de
ocorrência e o outro irá auxiliar
nos cartórios, onde ocorre o an

damento dos inquéritos. Como o

efetivo é pequeno, o local irá fun
cionar em horário comercial, das
8h às 18h, sem fechar ao meio
dia. Fora deste horário e nos fins'

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.�r Nova unidade foi aberta às 11 h de ontem, com a presença de autoridades e lideranças regionais

Para Comdim, novo espaço
deve estimular denúncias .

A presidente do Comdim (Con
.selho Municipal dos Direitos da Mu

lher), Silvana Passold, acredita que a

abertura da Delegacia de Proteção à

Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao
Idoso irá estimular as denúncias sobre
casos de violência familiar. "Com a de

legacia especializada teremos uma no

ção mais real das ocorrências. Isso vai
nos dar base pata reivindicar, junto ao

governo do Estado, o número de poli
ciais necessários para reforçar a equí
pe'" comentou.

Para o delegado responsável pela

unidade, Weydson da Silva, as vítimas
de violência devem se sentir mais à
vontade para pedir ajuda à polícia a

partir de agora.v'O tempo de espera
para o atendimento será menor e o

andamento dos inquéritos será agili
zado", ressaltou.

Porém, ele destaca a necessidade de

pelo menos mais três delegados e dez

policiais para atuar na cidade. Por causa

da falta de profissionais, Silva continuará

cumprindo os plantões na delegacia da

Comarca, que agora conta somente com

dois delegados em período integral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

6 O I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2010

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

o presente edital tem por objeto a aquisição de caminhões, máquinas, e equipamentos, novos, produzidos no país e

credenciados no BNDES, exclusivamente no âmbito do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS, para comporem
a frota da Prefeitura Municipal, destinados a intervenções em vias públicas e estradas no Município de Jaraguá do Sul,
em conformidade com as especificações descritas no item I do edital e Anexo VII - Minuta de contrato. REGIME.NTO:
Lei Federa110,520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e lOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 29 de setembro de 2010, no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O
CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. V�lOR ESTIMADO PARA AQUISiÇÃO: R$ 2.923.000,00 (dois milhões novecentos e vinte três
mil reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.

jaraquadosul.sc.qov.br
Jaraguá do Sul (SC), 08 de setembro de 2010,

OlíVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração
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ECONOMIA

osto foi O melhor mês do ano
Saldo da balança comercial ultrapassou os US$ 41 milhões. Vendas ao exterior atingiram recorde
JARAGUÁ DO SUL

Traçando uma linha
ascendente desde maio, as

exportaçõesjaraguaenses
alcançaram o melhor
patamar registrado em

, 2010 em agosto.

evoluçao,' frente a ju
lho, foi de 1,57%. Isso

representa uma lucrati
va somatória de US$ 64

milhões 455 mil e 662. Com esse

montante, as vendas do muni-'

cípio ao mercado estrangeiro já
contabilizam US$ 397 milhões 689

"mil e 533 neste ano. A arrancada

verificada no mês passado tam

bém foi responsável por elevar o

saldo atual a um degrau superior
ao registrado no mesmo período
de 2009, quando o montante se

aproximava dos US$ 385 milhões.
Já nas importações, houve

'queda de 14,98% em agosto. Elas

equivaleram a R$ 22 milhões 556
mil e 881 e, apesar do decrésci

mo, ainda representam o terceiro
maior volume de 2010, ficando'
atrás somente de junho e julho. De
janeiro até agora, segundo levan-

.

tamento do Ministério do Desen

volvimento, Indústria e Comércio

Exterior, as aquisições junto ao

mercado internacional.chegam a

US$ 159 milhões 341 mil e 590.

Fazendo a subtração entre

compras e vendas, a diferença é
de US$ 41 milhões 898 mil e 781.
O resultado alcançado foi o me

lhor do ano e, se comparado aos

de 2009, o terceiro mais significa
tivo dentro da temporada.

Os principais parceiros para o

envio de produtos assinados pelas
fábricas da cidade são os Estados
Unidos, a Argentina e a África do
Sul. Do lado contrário, aparecem
como vendedores de destaque a

China, novamente os norte-ame

ricanos e também a Alemanha.
Em 90% dos casos, as em

presas têm exportado bens de

capital. O campeão da lista é o

motor elétrico. Porém, na ala das

importações, os bens interme
diários aparecem na frente com

48% das' negociações. Os lami
nados de ligas de aço compõem
11 % das transações comerciais.

De acordo com o secretário de
Indústria e Comércio de Jaraguá .

do Sul, Célio Bayer, todos esses

números ainda devem ser supera
dos ao longo do segundo semes

tre. As expectativas animadoras

englobam, em suma, os meses de
setembro e outubro. Na opinião
dele, o município vive uma fase de
crescimento estável, o que o dis
tancia de grandes surpresas, sejam
positivas ou negativas.

• Jaraguá do Sul

EXlilórtações: US$ 397.689;53;3"
" Importàções: U$$ X.5'9.34l,;4-.59,O '

Saldo: US$ 238.34'7.943 '

ii 'i

• Joinville "

i' Exp>ortações: US$ 1,J]9.003.089
Importações: US$ 940.637.529
Saldo: US$ 238.365;560

• Bluménau
'

Exportações: US$ 312.6p7.307
Import9ções: US$ 323. 7�2.968
Saldo:'US$ -11.115.661

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br Importações dos jaraguaenses caíram 14,98% durante o mês deaqosto

'

PROGRAMA TEM OPÇÕES EM DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO

Unerj e. PUG inscrevem para cursos de extensão
Na sequência, ainda tem Pla

nejamento Estratégico, de Ma
° rketing e Plano de Negócios.

Uma capacitação extra e em

tempo reduzido. É isso o que a

Unerj e a pue do Paraná ofere
cem aos moradores da micror

região. Dentro do programa
de extensão, as universidades
abriram inscrições para seis
cursos com foco direcionado ao

segmento de negócios.",
Um deles, o de Comporta

mento do Consumidor, come

çou as aulas no último fim de
semana. Porém, ainda há ou- De acordo com o Júlio da
tras ofertas agendadas para os Silva, coordenador de pós-gra-
-róximos meses. Em 30 de se- duação da instituição, as exten-

-mbro, iniciam os encontros. sões são disciplinas dos cursos

la turma de Gestão de Marke-· já ofertados no campus de Iara
tíng. Já em fevereiro de 2011, é guá do Sul. Por isso, há apenas
a vez dos interessados em cur-. cinco vagas em cada uma das
sar Gestão de Custos e Forma- . modalidades disponibilizadas.
ção de Preços em Marketing -e.. Os alunos pagam - R$ 42Q. pela
Gestão Empresarial Integrada. participação. Quem quiser ga-

'

rantir um lugar nas salas deve
se cadastrar através da- página
virtual - www.pucpr.br/cursos /
extensão.php.

Por enquanto, segundo ele,
ainda não existe a definição de
novas opções a serem apresen
tadas aos estudantes do Vale do

Itapocu. As próximas seleções
ocorrem a partir de' março de
2011. Aos candidatos às pós
graduações, a grade equivalen
te ao ano que vem será divul

gada na primeira quinzena de
dezembro: Outras informações
devem ser solicitadas pelo tele
fone (47) 3275-8233.

Aulas de extensão
acontecem no campus

. do Centro Universitário

de Jara,guA ...�.i(���íiJio:í....��1'io!a'ilAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARTE

Ritmo 'espanhol é atração na Scar
Grupo internacional faz apresentação única de dança flamenca na noite de sexta-feira

- .

A dança espanhola vai
tomar conta do palco
do Centro Cultural da
Scar (Sociedade de
Cultura Artística de
Jaraguá do Sul) com

uma apresentação
internacional.

lI/fIII"'ob a direção de Martín San

....... tangelo, a premiada "No-
che Flamenca" e a bailari

_,.,na Soledad Barrio sobem
ao palco do Grande Teatro para
apresentação única nesta sexta

feira, dia 17 de setembro, às 20h30,
mostrando pela primeira vez em

Iaraguá do Sul um dos melhores

espetáculos da dança flamenca.
Em roteiro pela América La

tina, o grupo vem ao Brasil pela
primeira vez, incluindo, além de

Iaraguá, também o município de

Joinville, onde se apresenta ama

nhã no Teatro Juarez Machado. A

produção nas duas cidades cata

rinenses é de Albertina Tuma, e em

, Jaraguá do Sul conta com apoio da

Prefeitura e Fundação Cultural e

patrocínio da empresa Duas Rodas.
Os ingressos estão à venda

na secretaria do Centro Cultural
da Scar a R$ 60 (inteira) e R$ 30

(meia-entrada pará estudantes e

pessoas acima de 60 anos). Ou
tras informações pelo telefone

(47) 3275-2477.

Companhia realiza
turnês regulares

pelo mundo todo e é
'considerada a mais bem

sucedida da Espanha.

Formada em 1993 por Santan

gelo e sua esposa Soledad Barrio -

ganhadora do prêmio Bessie, uma

das distinções mais importantes
da dança mundial - a companhia
realiza turnês regulares pelo rnun

do todo e é considerada a mais
bem sucedida da Espanha, acla
mada pelos críticos por apresentar
performances transcendentes, pu
ras e profundamente emocionais.

• Daiana· Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Soledad 8arrio e outros bailarinos sobem ao palco do Grande Teatro da Scar nesta sexta-feira

,
'

,.

E IMPORTANTE TER
DESEJOS E' OBJETIVOS.

DE PREFERÊNCIA,
COM A PRESENÇA DE
CRÉDITO DO SEU BANCO
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GUARAMIRIM

'A primeira etapa das
obras para" a base do
asfalto da rua Guilherme
Tomelim, no bairro Caixa
da Água,já começou.

De acordo com o cronograma
de tarefas da Secretaria de Infra
estrutura da Prefeitura de Gua

ramirim, os serviços de limpeza,
drenagem, alargamento da es

trada e retirada de árvores estão
sendo feitos e devem ser condu-

-

, ídos nos próximos meses. Assim,

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, '15 de setembro de 2010

o objetivo é asfaltar 2,6 quilôme
tros de extensão, com largura de
14 metros, até janeiro de 2011.

Conforme o secretário de

Infraestrutura, Rodolfo Ianh, o

projeto está orçado em R$ 2,6 mi
lhões. Mas o governo municipal
pretende economizar investimen
tos usando maquinários e funcio
nários da própria administração
na primeira fase, o que.segundo a

Prefeitura, pode reduzir o investi
mento para R$ 1,7 milhão.

A Prefeitura recentemente

comprou um rolo compactador
de R$ 240 mil especialmente
para esses serviços iniciais das

obras de pavimentação. Dessa

maneira, a administração públi
ca evita terceirizar o trabalho.

Ainda segundo o responsável
pela pasta, os recursos totais a ser

investidos nos 2,6 quilômetros es

tão previstos no orçamento anual
do governo. Portanto, toda a obra
será custeada com dinheiro pró
prio do município. ''A gente pode
usar a nossa estrutura sem passar
por licitação, o que faz a Prefeitu
ra ter uma economia significante
nesse projeto", enfatiza.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

I

Asfalto fica pronto
em janeiro de 2011
Rua Guilherme Tomelim recebe 2,6 km de pavimentação

Guilherme Tomelim terá 14 metros de largura para receber as calçadas. Obras vão custar RS 1,7 milhão

PIERO RAGAZZI

.

_.,.. �.

·""'·fh,'r-

Lojas devem respeitar o que diz o Código de Defesa do Consumidor

Procon fiscaliza comércio
a partir de 15 de outubro

tiza. "Não é uma lei nova, mas

como não tinha Procon na ci

dade, não havia fiscalização",
complementa.

Apesar de a Câmara de Ve
readores não ter aprovado a

abertura de dois cargos para
fiscais, o Procon não deixará
de cobrar a regularização dos

, comércios. O diretor do ór

gão afirma que vai nomear

funcionários do quadro atual

para vigiar os estabelecimen
tos. "Tenho a possibilidade
de cinco funcionários para o

Procon e desses, dois serão

fiscais", explica.

GUARAMIRIM
As normas estabelecidas no

Código de Defesa do Consu
midor passam a ser conferidas

pelo Procon nos comércios de
Guaramirim. De fato, a fiscali

zação inicia a partir do dia 15

de outubro. Enquanto isso, os

proprietários devem etiquetar
as mercadorias informando o

preço de cada unidade expos
ta, _

conforme a orientação do

órgão municipal em reunião no

mês passado.
Segundo o diretor do Pro

con, Moacir José Mafra, os

comerciantes estão cientes
sobre a fiscalização. Portanto,
as lojas que não se adequarem
serão notificadas e terão prazo
de dez dias para regularizar a

venda de produtos. Se isso não

acontecer, os donos dos esta

belecimentos recebem multa
de acordo com o faturamento
mensal, sendo o valor mínimo
de R$ 248.

"Todos os estabelecimen
tos comerciais e até as gara
gens de carros devem colocar

preço nas mercadorias", enfa-

o Procon atende 'em uma

sala na rua Agostinho Valetin
do Rosário, número 117, no

Centro, das 8 às 12h e das 13
às 17h. Antes os serviços eram

, prestados na Prefeitura. O te

lefone é (47) 3373-0690.

TRABALHADORES DA (ElESC PODEM ENTRAR EM GREVE NA SEGUNDA-FEIRA

Funcionários pedem melhores condições de trabalho
JARAGUÁ DO SUL

Em todo o Estado, 90% dos

empregados da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina) pa
ralísaram os serviços ontem na

tentativa de buscar um acor

do coletivo. Na filial de Jaraguá
do Sul, por exemplo, o diretor
do Sindicato dos Eletricitários
do Norte, Ailton Communello,

acompanhou 'a greve de mais de
50 funcionários, sendo que o to

tal é de 80 servidores.

Segundo o sindicalista, um

,

dos principais desentendimen
tos acontece porque a estatal
não oferece condições e mate

riais de trabalho, como postes e

condútores. "É uma jogada para
colocar a sociedade contra os

, SERVIÇO ção da rede de energia elétrica.
Communello afirma que se

não houver entendimento, a greve
prossegue a partir de segunda-fel

, ra em todo o Estado, sem previsão
de retorno aos postos de trabalho.
As negociações acontecem em

Florianópolis, e até ,o fechamento
desta edição, o sindicato e a estatal
ainda conversam.

trabalhadores", ressalta. O dire
tor Eduardo Edelweiss Santos diz
estar de mãos atadas por faltar De acordo com o diretor re

estrutura na hora de prestar o gional da Celesc, Luiz Melro, du

serviço à comunidade. rante o dia de ontem foi possível
Em suma, eles ainda reivindi- contornar a falta de funcionários

cam: reposição da inflação anual na operação dos serviços. No en

nos salários, garantia de emprego, tanto, se a paralisação seguir a

gratificação de férias e horas extras comunidade pode sofrer com fa

para os novos funcionários. ' lhas na, �i.s.t�i,�uição e manuten-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atitudes que ajudam a preservar a biodiversidade do planeta serão tema principal do evento

JARAGuÁ DO SUL

Fazer com que a discussão
sobre como preservar o

meio ambiente ultrapasse
as salas de aula e chegue
até a comunidade.
/

......com esse objetivo que o

Colégio São Luís promove
a P Semana Cultural Ma

__ rista. A abertura do evento,
que tem como principal tema a

sustentabilidade, acontece hoje, a

partir das 19h, no Centro Empre
sarial de Iaraguã do Sul (Cejas), e

contará com a palestra "A diversi
dade da vida refletida na educa -

.

ção" do jornalista e psicólogo Luís
Carlos Prates. Os ingressos podem
ser adquiridos na tesouraria do

colégio e custam R$10.
Na quinta e sexta-feira, acon

tecem simultaneamente a Feira
Científico - Cultural, a Feira do
Livro e o Planetário, na sede do

próprio colégio (veja quadro). Os

eventos são abertos à comunida
de e para as escolas públicas que
realizarem inscrição, o Marista

ajuda a fornecer o transporte dos
estudantes. Nessas datas, os visi-

'Caminhos
da Música'
naScar

A Orquestra Filarmônica Scar
traz de volta para a cidade a tem

porada 'Caminhos da Música'. A

apresentação dos instrumentis
tas liderados pelo maestro Daniel
Bortholossi acontece amanhã,
quinta-feira, às 20h, na Scar, em

comemoração ao aniversário da
. Weg, que patrocina a iniciativa.

Os ingressos são gratuitos, mas

precisam ser retirados antecipa
damente na secretaria da Scar.

No concerto, que tem a dura

ção de uma hora, a Filarmônica
mostra à plateia cinco obras. O

programa conta com composi
ções de Franz Schubert, Gabriel
Fauré, Iohann Strauss II, Aram
Kachaturian e Edvar Grieg.

Já no dia 18 de setembro, sá-
.

bado, a Filarmônica segue 'para
Curitiba. Na capital paranaen
se, o grupo se apresenta no Ca
nal da Música. O concerto terá
a participação do solista russo

Yuriy Rakevich.
.

tantes também poderão conferir

atrações culturais no local. E no

dia 21, terça-feira, Dia da Árvore,
acontece a distribuição de mu

das de plantas para a comunida-.

de, em frente ao colégio.

Segundo os organizadores,
a expectativa é de atingir

cerca de duas mil
pessoas durante quatro

dias de evento.

De acordo com a assistente de

marketing da instituição, Caroli
ne Damin Mertens, a maioria dos
trabalhos apresentados durante
a Semana Cultural tem foco em

atitudes que ajudam a preservar a

biodiversidade do planeta. "Todos
os alunos e professores da escola
estão envolvidos de alguma for
ma. Queremos envolver também
os pais, professores e a comuni
dade de outras escolas", destaca.

Segundo os organizadores, a ex

pectativa é de atingir cerca de duas
mil pessoas durante os quatro dias
de evento. Somente na terça- feira,
dia 21, a expectativa é de distribuir
mais de mil mudas de árvores.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Trabalhos expostos durante a feira, aberta para toda
comunidade, terão como tema central a sustentabilidade

PRpGRAMAÇÃO "

DA SEMANA
.

CI:JLTURAL MARISTA
• Dia 15/9 - hoje

'Palestra "A Diversidade
da Vida Refletida na

Educação�' com Luis
Carlos Prates

floráfio: 19h

DIVULGAÇÃO

Projeto quer fazer com que llvrosdrculem pelas ruas

da cidade e sejam "emprestados" pela população

Uma corrente para espalhar
o hábito da leitura pelas ruas
Se você se deparar com um

livro' em pleno ponto de ôni

bus, não se assuste. A obra pode
não ter sido descartada e muito
menos esquecida por seu dono.
Pode estar ali inteiramente à

disposição. Para que você leve

para casa e devore cada página
do exemplar e depois, empreste
a obra para amigos. Pois essa é
a ideia do projeto "Corrente de
Leitura - Passe Adiante", ini
ciativa da Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa. Uma
vez por mês, as funcionárias da
unidade visitam um dos bairros
da cidade e deixam em locais de

grande circulação de pessoas
obras literárias à disposição da
comunidade.

Ontem, os livros "O Cortiço",
de Aluísio Azevedo; "Dom Cas

murro", de. Machado de Assis,
e "Senhora", de José de Alen

car, foram distribuídos pelas
ruas do bairro Vila Nova. Cen

tro, Jaraguá Esquerdo e Barra

do Rio Cerro também já foram

contemplados pelo .projeto, em

meses anteriores.

"No começo as pessoas ficam
com receio de pegar o livro, mas

depois acabam gostando. São
livros que foram doados para a

biblioteca. A gente quer que eles
voltem para a biblioteca, mas o

objetivo é fazei com que primeiro
circulem pela cidade. Quem pegar,
pode levar para casa ou emprestar, a

ideia é passar adiante", explica a su

pervisora dabíblíoteca, Dianne Ka-
.

tie Konell Chiodini. Cada exemplar
conta com um texto explicando os'

objetivos do projeto e orientações
para fazer o livro circular.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR
o Pirata é
um macho
de apenas
três meses

e procura
um lar. Se

você quiser
adotá-lo
entre em

contato com

Carla ou

Max, pelo
telefone (47)
3275-0891.

CRÔNICA

.

Trim, blá,blá,blá
doras avisando que a última coleção de vesti
dos já está na loja.

Se com celular e telefone fixo eu já me por
to assim, nem preciso dizer que não tenho a

menor paciência para ficar twitando e divi
dindo a minha intimidade na rede. Até porque
não tenho opinião formada sobre tudo.

,Talvez esse meu comportamento tenha rela

ção com o fato de que quando estou concentrada
em algo simplesmente deleto todo o resto ao re

dor e odeio qualquer tentativa
de contato que me faça perder
o foco. Acho que isso explica
o fato de eu ter esquecido de

puxar o freio de mão do carro,

porque nada importava mais
do que a minha necessidade
de fazer xixi. Isso tudo no sexto

mês de gravidez. O que acabou resultando em um

congestionamentó terrível na Epitácio Pessoa, um

portão estraçalhado, um motociclista levemente
machucado e dois carros estragados. E adivi
nhem? Foi por telefone que me avisaram deste
terrível lapso de atenção. Como esta, tenho muitas
outras histórias típicas de alguém que gosta de
se doar completamente ao que está fazendo e

que para isso precisa esquecer de todo resto.

Mas podem 'ter certeza que já fui bem pior,
. Há uns dez anos atrás ninguém ousava conversar

comigo enquanto eu desfrutava de um café com

leite, pão com manteiga e a leitura de jornais. Hoje,
até balanço a cabeça quando o assunto falado me

interessa, mas, claro, sem tirar os olhos do papel.

ão gosto de telefone. O aparelho, prin
cipalmente os antigos, até que me des

pertam o interesse, mas como simples
.

objetos de decoração. Agora, conver-

sar com alguém, com quem quer que seja, do
outro lado da linha não é lá muito a minha

praia. Quem me conhece sabe bem disso e o as
.

sunto rende ótimas piadas. Há quem diga que a

minha maneira de dizer alô já encurta metade do

. pápo. O pior é quando eu digo este 'alooô' e do
outro lado está ninguém me

nos do que o chefe. Depois do

estrago, até tento mudar o tom

davoz. Sem muito sucesso, é cla
ro. Então, a melhor saída é rir
deste meu lado mal-humorado.

O celular também não está
na minha lista de invenções
prediletas. As vezes, ele passa uma semana semba
teria, relegado, não a segundo, mas avigésimo plano.
Quermever irritada é ter um monte de textos para
editar e o celular e o telefone insistirem em tocar.

.

Não atendo nenhum, peço por telepatia que me

deixem trabalhar. Mas não pensem que tenho
aversão a pessoas, nada disso, só perco a graça
tendo a tecnologia como ponte. Gosto do corpo a

corpo e do famoso olho no olho. Ligações rápidas
com boas notícias também são bem-vindas.

f).

Tenho que confessar inclusive que não sei
o meu número do celular na ponta da língua
e, para não passar vergonha, acabo dando o

telefone do meu marido que nunca entende

por que vive recebendo ligações de vende-

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

.

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

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

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

• Cine Mueller 3
• A Epidemia (Leg)
(14hl0, 16h20, 21h15 - todos os dias)
(19h - sex, sab, dom, ter, qua, qui)

• Cine Garten 1
'A Ressaca (Leg) (14h10, 16hl0, 18h50,
21hl0 - 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) (19hl0, 22h
- todos os dias)
• Cine Garten 4

• Antes que o Mundo Acabe (Dub) (17h, 19h30
- todos os dias)
• O Bem Amado (Dub) (14h40, 21h30 - todos
os dias)
• Cine Garten 5
• A Origem (Leg) (18h40, 21h20
- todos os dias)
• Meu Maivado Favorito (Dub) (14h30, 16h50

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

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14hl0, 16h40, 19h20,
21h50 - todos os dias)

• tine Neumarkt 2
• Karatê Kid (Dub) (13h30, 16hl0, 18h50
- todos os dias)
• Karatê Kid (Leg) (21h40 - todos os dias)

li Cine Neumarkt 3
• O Bem Amado (Dub) (19h, 21h20

- todos os dias)
• O Último' Mestre do Ar (Dub) (14h20, �6h30

- tod�s os dias)

• Cine Neumarkt 4
• A Ressaca (Leg) (13h40, 16h20, 18h40,
21hl0 - 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)LANÇAMENTOS

NOVELAS
TI TI TI

° porteiro Zé Carlos assume que é o admirador

secreto de Valquíria. Jorgíto diz a Rebeca que vai tra

balhar na fábrica para conquistar o respeito de Desi

rée. Edgar tenta encontrar Marcela. Breno descobre

que Rebeca vai ao churrasco de aniversário de Gino.

Clotilde chega ao ateliê de Victor Valentim. Jorgito aju
da Amanda com a mudança para o apartamento das

modelos e aproveita para se aproximar de Desirée.
Armandinho vê Desirée conversando com Jorgito na

portaria .do prédio. Clotilde derrama vinho na roupa
de Valentim e consegue fotografá-lo numa situação
constrangedora. Ariclenes percebe que caiu numa ar

mação de Jacques e pede a ajuda de Marta para evitar

que seja descoberto. Marta invade o ateliê de Jacques.

ESCRITO NAS.ESTRELAS

Viviane reluta em aceitar se casar com Ricar

do antes de o neném nascer. Dalva conta para
Clara sobre Jardel e fica arrasada ao ver a fi

lha chorando. Gilmar ameaça Viviane paraficar
com a fortuna de Ricardo. Clara sofre por causa

de Jardel e Dalva fica sem saber como confortar

a filha. Vanessa demonstra sua felicidade por ter

descoberto que Clara é sua irmã. Jardel entrega
para Gilrnar.a chave do armário onde guarda seu

dinheiro. Guilherme repreende Judite por ter men-

.

tido sobre a perda do bebê e avisa que vai tiras
a guarda dos filhos o quanto antes. Mundinha

se anima ao contar para Lenlnha sobre Xavier.

Gilmar pega o dinheiro de Jardel. Ricardo, Vi

tórla/Viviane e Gentilj)ofre chegam à casa de

Petrópolis e José mostra para o médico uma caixa

que encontrou no armário de Francisca.

PASSIONE

Clô percebe que Totó é o filho de Olavo e tenta

acalmar os dois. Agostina resolve abandonar Berilo.

Clô consegue acalmar Totó. Diana reage indignada ao

saber que Fred voltará para a empresa. Gerson recla

ma com Bete por ter colocado Mauro na presidência
da metalúrgica. Antero fica nervoso ao saber que
Totó vai voltar com a família para Itália. Clara ficá

furiosa com Valentina e a enfrenta. Francesca des

cobre que Adamo denunciou os mafiosos à polícia.
Benedetto desconfia da história que Mimi lhe conta.

Antero chega à casa de Gemma, mas ela não o reco

nhéce. Candê tenta convencer Freda desistir de se

vingar da família Gouveia. Três homens descem de um

carro e se preparam para atear fogo ao sítio dos Mat

toli. Fred encontra Clara ao deixar a casa de sua mãe.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda fala para Filomena que vai preci

sar da ajuda dela para impedir que as pessoas
se aproximem de Querêncio de olho grande na

fortuna dele. A executiva explica para a jovem
que ela não joga do mesmo lado que Teixeira

e Bruno. Teixeira diz a Bruno e a Célia que já
acionou contatos para fomentar a resistência

ao nome da Arminda na Europa e lançou o de
Bruno para assumir o comando da Patrimônio
Eterno em Ribeirão. Virgílio explica a Tito que
ele precisa vender a empresa, mas o aventureiro

a!irma que está pensando em reabrir a pousada,

, Benjamín Espósito trabalhou toda sua
" vida no Tribunal Penal, mas 1em um grande

sonho quevem adiando: escrever um roman

ce-sobre um assassinato que ocorreu no ano

de 1974 pelo qual foi responsável de inves

tigar. Ele terá que recordar um tempo muito
"

�i'Stante. Suas memórias sobre aquele ano

transformarão sua v1da. Filme.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
É preciso estabelecer algumas priori-

dades para organizar sua rotina. Cuida
do para não agir impulsivamente. A dois, a atra

ção física será valorizada. Cuide da sua saúde, a

Lua sensibiliza esta área de sua vida e pede que
preste mais atenção neste assunto.

Problemas que adiou poderão vir à

tona, seja no trabalho ou nos pro-
jetos de vida. Tenha cuidado com a

sua ansiedade. Na área afetiva, o astral é de

grande confiança e entusiasmo. Estará mais

impulsivo e com bastante energia.

,íi'WI '�f' (21/5 a 20/06)

lyn 'wl Não deixe a família interferir em
.

suas escolhas. Tudo indica que as

parcerias vão exercer um papel deci
sivo. Romances superficiais não terão vez.

Ouça seu coração e deixe que seus instintos

o levem para outras dimensões.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Respeite seus limites no trabalho:

ninguém é perfeito! Você vai de-
monstrar uma capacidade invejável

de captar o desejo dos outros. A vida amorosa

ganhará novo ânimo. Procure ficar ligado nas

oportunidades que pintarem.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Há uma tendência a fazer gastos
desnecessários. Não corra riscos

sem motivo agora. Você pode pecar

pelo excesso de confiança. Nos assuntos do

coração, a estabilidade predomina. Esteja
atento à saúde e ao desgaste físico.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Procure ser mais sensível ao lidar

�
com pessoas frágeis. Hoje, você

corre o risco de agir com certo auto

ritarismo. A noite será palco de muito prazer e

diversão. Bom astralna paquera. Não espere

que as coisas saiam conforme sua agenda.

LIBRA
/Ci!E!!1!iiíi!i!!!i!!� (23/9 a 22/10)
1�llIhm.'"',;t,1 Alguns contratempos podem atrapa

lhar a sua rotina. Respeite as suas li-

mitações. As relações afetivas tendem a

se aprofundar. Mesmo gostando de tudo muito

arrumadinho, deixe as coisas acontecerem sem

querer manter as aparências.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
É melhor você não se envolver com

problemas financeiros dos outros.

Quem trabalha por conta própria não

pode se queixar da sorte. Na vida afetiva, a

iniciativa deve ser sua hoje. Há em você um

forte desejo de se relacionar hoje.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Evite medir forças com as pessoas
de autoridade. Em compensação,

o astral é altamente produtivo para

quem mexe com a fantasia dos outros. Ten

te avaliar melhor a relação com quem ama.

Bom momento para iniciar e estruturar ques
tões do seu dia a dia.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Não deixe que a apatia tome conta do

seu astral. Sua capacidade de impro-
visação pode ser testada, por isso cuida

do com os contratempos. Mudanças positivas
devem marcar seu romance. Mantenha a calma

para não se irritar com facilidade.

AQUÁRIO/--=",.."...,
• (21/1 a 18/2)

Você terá necessidade de selecio

nar não só as suas amizades, mas

também os seus colaboradores. No

campo afetivo, a timidez e o desejo de ·se
retrair vão predominar nesta noite. Uma boa

forma de relaxar é meditando.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Evite alimentar o clima de competição
no trabalho. Poderá ser bem-sucedi-

do ao agir de forma discreta. O dia pede
cautela com gastos. Invista numa conquista,
mas controle a rebeldia. Um dia mais calmo pode
ser o que faltava para você centrar suas energias.
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Filme de Santoro
em preto e branco

Anunciado para 2011, o longa Heleno, protago
nizado por Rodrigo Santoro, será exibido em preto
e brancó, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Orça
do em R$ 8 milhões, o filme narra a trajetória cheia

de glórias e dramas do famoso craque do Botafogo,
conhecido por seu perfil agressivo em campo e ga
lanteador fora dos gramados. Santoro já rodou é!s
primeiras cenas na praia de Copacabana.

A novela Passione terá mais uma bomba. A

personagem Diana vai ser assassinada e o mis

,

tério "Quem matou Diana" deverá ser revelado
apenas no últimocapftulq. Ajornalistq'flvai IE?Mar

'

,

.. • ...

. I ,'I.>t, '.JiI.", ",',' 1/,_

um tiro no peito em sua casa e a camera nao
'

vai mostrar o assassino. "Estou mega feliz e an

siosa. Se ela morrer mesmo, não quero sair da

novela, quero ficar assombrando neCTl_ que seja
em flashback", disse Carolina Dieckmann.

Oprah quer lindsay
lohan em programa
A apresentadora Oprah Winfrey quer Lindsay

Lohan nessa última temporada de seu programa.
A dama da televisão americana está em avança
das negociações para entrevistar com exclusivida

de Lohan, depois de sua passagem pela cadeia

e uma clínica de reabilitação. Dina Lohan, mãe

de LiLo, não confirmou a entrevista, apenas disse

que não tem nada acertado ainda.

DIVIRTA-SE

De madrugada
O rapaz fala com sua empregada:
- Você, neínl Me traiu!
- O que foi que eu fiz? - pergunta a empregada,

espantada.
- Você prometeu que não ia contar para minha

mãe a hora que eu cheguei ontem à noite.
- Ué, e eu não contei. ..

- Como não?
- Não falei mesmo. Quando sua mãe perguntou,

eu disse que estava tão ocupada preparando o café
da manhã que nem reparei que horas eram.

Casal-de novela
namorando

O ator Hugo Resende, conhecido como

Marcelão da novela 'Viver a Vida', está namo

rando Camila Morgado, que interpretava a jor
nalista Malu na mesma novela, segundo o jor
nal Agora São Paulo. Na trama do diretor Manoel

Carlos, os personagens tinham uma relação
cômica. O namoro começou- para fazer ciúmes
em outro personagem e acabou dando certo.

Dudu Nobre será
pai pela terceira vez

Mariana
Ximenes

está solteira
Chegou ao fim o namoro de cin

co meses de Mariana Ximenes, 29

anos, e o empresário Santiago Be

biano, 35. Amigos da atriz dizem

que ela está arrasada. Santiago é
dono de uma pousada e um res

taurante de classe alta em Búzios.
Ele já embarcou para a Europa
para ficar sozinho. Ele também já
namorou Carol Castro, Giselle Itié
e Ana Paula Tabalipa, com quem
saía antes de conhecer Mariana.

Dudu Nobre está feliz da vida. O sambista des
cobriu que vai ser pai pela terceira vez. Sua namo

rada, a estudante Priscila Grasso, está grávida de
dez semanas. "Estou radiante. Essa notícia me pe
.gou de surpresa, mas é a maior alegria", contou o

sambista. Dudu disse ainda que soube da gravidez
pela, filha Olívia. Priscila teve o cuidado de contar

primeiro às meninas, Olívia e Talita, fruto do casa

mento de Dudu com Adriana Bombom.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito

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

quadrado de 3x3.

15/9. _

Agenor Lemke

Aguinaldo J. Dia's
Alido Pavanello
Alvino Kluge
Amanda A. Fagundes
Amanda Ferreira
Ana C.Muller
AnaV. Wille
Artur Ferreira
Carlos A. Hoepers
Claudecir Andrade
Daiara Prestini
Daniela B. da Silva

, Daniele Baade

Diego da S. Alves

_

Edilson Veloso
Edson G. Vegine
Eliane E. Hensehel
Eugênio Prestlni
Fernando Scnurartz
Gabriel F.. de Oliveira '

Guilherme A. Dennke
Guilherme Lemert
Horst sperrer
Irene de A. Vergues
Jeny Bugmann
J0ão 1\1, Neto I

..

Josiane,keÓneçke'
Justino P. da luz
Katia de L. Vegini
Lourdes V. Altafin
Luciana Borchardt
Luis C. Konnel
Maria de L Pereira

I, Mariana G. Silva
,

. "Ma�i d0S S. Co '

" :;:i'Marli Zoz
Norberto Paulino

Reginaldo Sabei
Rosalia Venske
Silvana A. Batista
Valtair de souza

Vanessa-Gnewuch
Walker L.. de Souza.

.

.
.

�
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Morro e não vejo tudo

.

F
ala sério! As eleições não parecem uma peça teatral? Olha só.
A atual temporada eleitoral trouxe certa novidade em termos de .

,

.

compra de voto. Pasmem ... Alguns candidatos pagam para serem

escolhidos patronos ou paraninfos de turmas. Eles bancam toda
a festa e levam, em troca, a gratidão dos formandos. Pode?

Desfile
beneficente

No próximo dia 10
de outubro, o III Mó
dulo do Curso Técnico
de Produção e Design
de Moda, promove no

SESC, um concorrido
desfile de moda soli
dário em prol da Rede
Feminina de Combate
ao Câncer.

Perguntar
não ofende

Quem é mais palhaço, o candi
dato que recebeu tinta vermelha no

nariz nas placas de propaganda ou

a pessoa que pintou? Com a palavra!

r e f
seus comensais pediram e o che

fe Silvio do MR. Beef, o deck mais
famoso de Jaraguá, atendeu. Em
outubro ele reinaugura a casa com

novas e amplas instalações. Será na

Epitácio Pessoa. '

'

• Díego Luiz Dias e a bela
Daniela LUÍZa;Hemmer'

.

.'ii

protagonízani um belo
casamento, sexta-feira, ás

"

i 20h30, na Comunidade
I

,

'

EvangéliGa: Luterana,
Os convidados serão

recepcionados em grande. estilo
l?,o'salão nQbr� do Baependj.

.� "

Sra. Tânia Silva na recente

reinauguração da loja Live!

iM' "

• Faça sua inscrição para o
Campeonato Masculino e

Feminino de Pênaltís, Local:
Revista Noss:a e Capital
Imóveis. São 100 duplas.

Não seja trouxa na hora de
vO-lar. Voté'em candidato de
sua cidade.

. Via gastronômica
A Rua Epitácio Pessoa aos poucos está se tornando uma via

gastronômica. Já temos o Arriba, restaurante mexicano, Zinho

Batista, especializado em frutos do mar, a Choperia Bier Haus � o

Mr Beef que inaugura em outubro. E o que é melhor, comentários
dão conta também que o antigo Papalone, na mesma rua, vai se

tornar uma casa noturna.

Três toques
• De idade nova hoje, a

querida Josete Lyra de

Farias, com o grande coro

dos parabéns "puxado"
pelo marido, Paulinho

Lopes de Farias.

• Outra maravilhosa
da urbe sorriso que
muda de idade neste

dia: Dona Cidinha
Chaves. Devidamente

homenageada!
• Dia 26 de setembro

,

acontece a 2a Pedalada
Famosa. Doe um litro
de leite loriga vida

para entidades na
'

Capital Imóveis ou na

Bike Iump, Shopping
Breithaupt e ganhe
um lindo boné de
O Correio do Povo.

Edilia �arcia, mãe da
proprietária da Live!, Ana

Paula, na inauguráção

Cada um de nós é
uma lua e tem um

lado escuro que
nunca mostra a

ninguém.
MARKTWMN

,

leitor tiel
o leitor fiel de hoje é o grande

garçom Pingo do Pavanello. Ele
é outro amigo que acompanha

a coluna todos os dias.

Encontro
No domingo, a partir das oito

horas da manhã, acontece na ci
dade de Ascurra, no Colégio São

Paulo, o tradicional encontro dos
ex-alunos do Dom Bosco.

NAS RODAS
• O vereador José Osnir Ronchí
de Massaranduba, também
estará na Pedalada Famosa

Beneficente, dia 26. Vêm com

um grupo de 20 pessoas, todos

pedalando bicicletas antigas.

• Dia nove de outubro, a minha
linda afilhada Stefani Pavanello,
filha do candidato à deputado
estadual Cacá Pavanello e Gisele,
recebe sua primeira Eucaristia.

• O apaixonado Luiz Carlos
Monte, o grande Luizinho, anda
mais feliz que ganso novo na

lagoa. O motivo é que a namorada

paulista Bianca, esteve na city
no fim de semana para matar

as saudades do amado. Os

pombinhos estão na maior festa.
r

.0 orgulhoso Dagomar Müller
com seus pais ,Amélia e ;

.

Frederico que completam
hoje 57, anos de casamento,
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Cinto de segurança salva vidas.
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Faça revisões em seu veículo regularmente

PEUGEOT

ASSISTANCE

lmagens somente paro fins ilustrativos. Promoção AGORA É HORA STRASBOURG é uma campanha das Concessionárias Strasbourg. Todo Linho Peugeot com financiamento em até 60 vezes com Primeira Parcelo poro Janeiro
de 2011 - com entrada mínima de 20% do valor do bem - Não está inclusa nesta promoção os veículos utilitários do marca. As tabelas de financiamento estão disponíveis nas Concessionários. O preço anunciado a partir de R$
47Aoo,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10/11, freios ABS, Airbag Duplo, ar-condicionado, direção hidráulicô, vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público
sugerido para vendo o vista. O preço anunciado a partir de R$ 27.990 é do modelo Peugeot 207 HB X-UNE lAL Ftex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11, pintura sólido, frete incluso, preço público sugerido poro venda o vista. O

preço anunciado a partir de R$ 37.900,00 é do modelo Peugeot 207 Possion XR 1AL Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travos elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público
sugerido para venda o vista. O preço anunciado a partir de RS 44.990,00 é do modelo Peugeot 207 Escapade 1 .6L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, or-condlcionodo, direção hidráulica, vidros e trovas elétricas, suspensão
�eforçada, pintura sólido, frete incluso; preço público sugerido poro vendo o vista. 207 Hoggar 1Al X-Line a partir de R$ 29.990,oo.As condições acima poderão ser modificados se houver alterações significativas no mercado
financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitos à análise e aprovação de.crédíto. Estoque das Concessionárias Strosbourg participantes: Peugeot 207 HB X-Line lAL Flex - 100 unidades - veículo de Internet - Estoque da fábrica.
Peugeot 207 Passion XR 1AL Flex - 30 unidades. Peugeot 207 Escapade 1 .6L Flex - 05 unidades. Peugeot 307 Sedon Presence 1.6l Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência da promoção de 03/09/20 10 a 30/09/2010 ou enquanto
durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Paro mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a R!'!(le de Concessionários Peugeot participantes, tigue poro 0800-7032424.

.,..

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajoí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul t47) 3522-0686

- www.strasbourg.com.br MOTION & E'MOTIONDe Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h
PEUG.EOT

. ,
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Clínica de estética
oferece espaço para
estúdio de pilates.
Tr: 3273-2119 e 9975-

7708

Show Da ��"
COM SEU
ENCANTO

E SIMPATIA
Atendimento com

local, hotel e mote:

.�
\' Estilo

menininha

9922-2047
Rua Joaquim Francisco
de Paula, 1058.
Chico de Paula

WS Imóveis agora com

consultoria HabitacionaU__

Facilitamos seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal,!�.

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

_"

Classimais 3

ANUNCI E AQ1JI E FAÇA BONS

NEGÓCIOS!

VENDENDO, COMPRANDO,
TROCANDO OU DOANDO,

ESTE É O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E
, INFORME-SE

ALUGA·SE
APARTAMENTOS

Rua Felipe·Schmidt, 218 - Centro

• 2 quartos + dep., com garagem
• 3 quartos + dep., com garagem

Tratar: 9903-4782

Financiamentos

CAlVA
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

-c;

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

. diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

"""

(47) 3373·3404 I 3373-0066
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Manei

Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com' suíte,
02 dormitórios,
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte
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CITROEN C3 GlX
1.4 FlEX 2011

Entrada + 24X
TAXA 0,99% a.m.'

6 AIR-BAGS • CAMBIO AUTOMÁTICO COM TROCA NO VOLANTE· 2 ANOS DE GARANTW

CITROENC4
PICASSO
2011

Entrada + 36X
TAXA 0,99%a.ml

RODAS DE LIGA-LEVE 15"· VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS. 2 ANOS DE GARANTIA*

Confira �mbém as versões C3 XTR e C3 Automatique.

NA LE MONDE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.

VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CRÉATIVE TECHNOLOGIE
.-

CITAOEO·

1 - Preços à vista, sem ,troca, não incluem fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citrõen C3 GLX 1.4 10/11: R$36.990,OQ; Citrõen C4 Hatch GLX 1.6 10/11: R$54.900,00 e Citroén C4 Picasso 2011: R$ 76.990,00.2 - CDC

realizado pelo BancoPSA com entrada de 55% e saldo em 36x e taxa 0,99% a.m para Citroén C3, taxa 0,49% a.m para Citroên C4 Hatch e.taxaO,99% a.m e saldo em 24x para Citroên C4 Picasso + IOF. TC. R$ 928,00. Confira a CET da operação em

uma de nossas lojas. Cadastro sujeito a aprovação. 3 - Citroên C3, Citroên C4 Hatch e Citroên C4 Picasso com 2 anos de garantia sendo 1 pela Citroén do Brasil e 1 pela Le Monde, conforme contrato assinado entre cliente e concessionária. 4: IPVA

grátis na compra dos modelos Citroên C3 e Citroên C4 Hatch Okm: Benefício não pode ser convertido em espécie. Imagens meramente ilustrativas
..

5 - Todas as ofértas aqui anunciadas têm validade até 22/09/201 Q oU'enquant�d�rarem os .estoques.
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CRÉDITO PESSOAL • FINANCIAMENTO DE VEíCULOS NOVOS OU SEMINOVOS

REFINANCIAMENTO DE VEíCULOS, MESMO COM DÉBITO EM OUTRO BANCO

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília
E-mail: slsc-jaraguadosul-sc@cifradireto.com.brIFone: 3370-6261

11I1�,�!

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

o CLIENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

Taxas compartilhados com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

VEíCULO: ANO DE R$ POR RS
REXTON RX 210 4X4 DIESEL LAND ROVER DEFENDER 90

JUMPER M33M HDI'DlESEl16Iug. 2009" )].000 6?000,
-. (7 Lugarés) AR+DH+VTE+AL+ABS+ABG AR+DH+VTE+AL+TETO COMPLETO+ABG

AIRTREK
.

COMPlETO+ABS+AUTO+COURO+ABG+COMP+CD 2008 62.900 58.900 AR+DH+VTE+ABS+ABG

J>.AJ!iROTR4- _,COMPlEIO+ABS+tdUBO+A_B�+CO+RO+4X4+L6T+W 200l[�(500 49.50Õ; COMP+AUTO+CD+RD+LT+VV
AUTO+COURO+COMP+CD+RD+VV

FUSION AUTO 162CV COMPlETO+ABS+AUTO+COURO+AQ+ABG+COMP+CD 2007 49.900 45.900 2006 - ITAJAr 2008 -ITAJAí

V_ECTRAGrJ � '" _, AH+Dti-tNTE-tAL+AQ4-ABG+COMP+ROQA+LDT+W-t 2008 �s:9bo 4:1.9ÕOI
SPACEFOX 1.6 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LT+W 2010 45.500 41.600

2º] PASSIÕI'l XRS 1.4 flEX AR+QH+vTE+AQ+W 2010 13.00Q j�.200
,.

C3 XTR 1.6 DH+AC+VE+TE+ALM+BCO+AQ+ABG+ROOAS+LT+W 2007 38.900 37.800 206 COUPE CABRIO
201 SW XR '1.4 )H+AC+VE+TE+AQ+.Lf+w 2009 38:30'0 3(?990' AR+DH+VTE+AL+ABS+AUTO AR+DH+VTE+ABS+ABG (Conversível) AR+DH+VTE+AL+AUTO+COURO

307 SD FELlNE 2.0 COMPlETO+AB5+ABG+COURO+AQ+COMP+CD+RD 2007 39.900 36.400 COURO+AQ+ABG+COMP AL+AUTO+CD+RODA+LT+VV
AR+DH+VTE+AL+ABS+COURO ABG+AQ+COMP+RODA+lT+W

GOLpIFLA'sHí :�
"

AR+QH:?v.rE1'ÀL-fêÔURótAQ�RODA:j1lT+w, ,

'

'2o'Q6�:":3�;6ÕO .3.StlQ.Oi Q+ABG+COMP+CD+RODA+VV
CD+RODA+VV - 2008 -ITAJAf 2007 - JONI 2003 -JONI 2007 -JONI

FIESTA SD 1.6 DH+AC+VE+TE+ALM+AQ 2009 35.900 34.500

FIT LX 1.4 AR+DH+VTE+AL+AQ+RODA+LDT+VV 2007 �6.700 33..700

PRISMA MAXX 1.4 FlEX DH+AQ+W+DT 2009 32.900 30.900

PRISMA MAXX 1.4 " DH+ALM+AQ+W+OT 2007 31.500 29.900
206SWPRESC DH+AC+VE+TE+AQ+RODAS+LT+W 2006 31.990 29.500 DUCATO COMBINATO FIELDER XE11.8
SIENA FIRE FlEX VE+TÊ+ALM+AQ+W 2007' '29.990 28.S00! 2.8 13L DIESEL AR+DH+VTE+AL+ABS AR+DH+VTE AR+DH+VTE+Al+ABS+AUTO

5-10 OE LUXE 4.3 CO DH+AC+VE+TE+ALM+ABS+BCO+AQ+RD+VV 1998 29.900 28.200 AQ+ABG+CD+RODA+LT+VV +COURO+AQ+ABG+CD+RODA

SIENA FIRE F.LEX' TE+AQ+DT 20Q9 29.300 27'.500 2007 -JONl +VV- 2005 - JARAGUÁ DO SUL

PALIO FIRE 1.0 W 2004 20.300 19.400

UNO MILLE FIRE 'W 2006 19:800 18.490
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•

e

VENDAS E ASSISTÊNOJA TÉCNICA DE COMPUTADORES, ,.�.o!'"""
�'i..';� NOTEBOOKS, VrDEO GAMES, SERVIDORES, REDE E PER1FÉRIGOS ,.

Gamaras Sansung e Sony com

10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente R$449,00

Telefone
Sem fio Philips
CD140-
R$139,00 ,.

Gamera Sansung
Modelo ES-65
R$399,00

i
CD

E

I
. .5

CameraSony
OSG-S2100 R$399,00Promoção válida somente neste fim de semana

até no dia 21/09/10 não perca tempom!
Computador AMO Gore 2.9 GHZ

, Memória de,2 GB HO de 500 GB
Gravador de OVO e tela LGO de 18.5 lG

Só R$1299,00

Note Book Acer E627 2
GB de memória HO de
320 GB Gravador de OVO

, e tela de 15 R$1549,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 GB
Tela de 15.6lEO (super fina)
Só R$1799,00

Carlo de Crédito
Doblo Cergo 1.8 Flex R$ 45,180,ÓO
Citroen C3 1.4 FIe>< R$ 40.900,00
Buggy BRM MIl RS 35.3.50,QO
Uno Mille 1.0 Flex 4P R$ 25,910,00
8u99Y 8RM MS R$ 2H89,OO

180 meses

R$ 694,44
R$625,OO
R$ 555,56
R$486,11
R$ 416,67
R$ 347,22

,

Quem faz SENAC tem mais oportunidade!
Auditoria Interna da Qualidade
Período: 27/09 a 11/10/2010 - 2� 4ª e 6ª

MKT para Pequena e Média Empresa
Período: 08 a 12/11/2010 - 2ª a 6il

Auxiliar Administrativo
Período: 04/10/2010 a 13/07/2011 - 2ª e 4l!

Excel Básico
Período: 18/10 a 24/11/2010 - 2ª e 4ª

Auxiliar de RH
'Período: 09/10/2010 a 06(08/2011 - sáb

.

FCP - Fibras Ópticas
Período: 19 a 27/11/2010 - 6ª e sáb

.

PpG - Programa de Desenvolvimento

de Gestores
Período: 26 a 30/10/2010 - 3ª a sáb ..

Pós-graduação:
Gerencjamento de Projetos
Iníéio: 15/10/2010 - 6il e sáb (aula qUinzenalmente)

Cozinha Italiana
Período: 29/10 a 12/11/2010 - 6ª

Gerenciamento de Compras
Período: 30/10 à 04/12/2Ól0 - sáb

Workshop - Criatividade e

Inovação nos Negócios
Período: 19 e 20/11/2010 - 6ª e sáb

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Entre as rugas de uma velha
professora, as lágrimas da '

menina que cresceu,
estudou e trabalhou em

um editicio que éÜudou a

construir e desenvolver.

aria Mani Ayroso - este

foi o nome que ela ga
nhou do pai. E apesar
de a herança ter sido

deixada de lado depois do casa

mento, a admiração pelo mestre

continuou a emocionar e desper
tar a nostalgia dos tempos em que
seu Antônio a ensinou como con

duzir os alunos e a própria vida.
Aprofessora começou a ajudar o

pai, um dos primeiros professores e

patrono da Escola Municipal Antô
nio EstanislauAyroso, quando tinha

apenas 14 anos. Na-época, as aulas
eram ministradas em uma precária
casa feita em enxaiinel paracerca de,
90 alunos que só tinham a oportu-

o CORREIO DO povO • Quarta-feira, 15 de setembro de 2010 Geral 17

os dias para conseguir chegar à
velha casa de enxaimel, também
voltou para ajudar o ex-professor
a colocar a nova escola de pé.

Apenas em 1987 a escola pas
saria a fazer parte da rede muni

cípal de 10 grau. As dependên
cias seriam ampliadas a partir de
1988 e, hoje, somente a conser

vação da casa de alvenaria deixa

pistas do humilde início do ensi
no no bairro Jaraguá 99.

Segundo a orientadora educa

cional, Lucimar Maria Rita, a co

memoração do centenário da es

cola, que aconteceu no último fim
de semana, teve exatamente este

objetivo: resgatar as raízes. "Desco-

'brimos apenas este ano que a fun

dação havia sido em 1907. Agora,
conhecendo toda a história, tanto

os alunos quanto a comunidade ad

quiriram uma visão diferente".

nidade de estudar até a 4a série.
A simplicidade das matérias,

resumidas praticamente ao en

sino da língua portuguesa e da

matemática, era compensada por
informações muito mais importan
tes que sequer constavam no cur -

,

rículo: a educação e o respeito por
aqueles que tinham mais experiên
cia. liA comunidade inteira era como

uma enorme família", relembra Ma
ria com um tom de saudosismo.

UMA NOVA FASE
Em 1915, a integração da co- -

munidade ficaria ainda mais evi
dente. Por algumas semanas, pais
de alunos, ex-alunos e familiares
se reuniram para construir uma

nova casa de alvenaria. Na época,
o ex-aluno Alex Krueger contou

apenas com a ajuda de um ma

chado para cortar parte da madei
ra usada na construção. Alfredo
Baumann, que aos 85 anos ainda
se lembra de atravessar o rio todos

• Bruna Borgheti, "

bruna@ocorreiodopovo,com,br

CENTENÁRIO

Uma história construída
I

poralunos e professores
Comemoração pelos 103 anos de escola resgata as memórias de personagens

(Alfredo Baumann (camisa rosa) e Alex Krueger, com 85 e 84 anos respectivamente" foram alunos
de Antônio Estanislau Ayroso e foram homenageados durante a comemoração do centenário

PATRONO'
Antônio: um 'líder da comunidade

o professor que dá nome à escola, além
de lecionar, também era considerado uma

espécie de líder da comunidade do bairro

Jaraguá 99, onde fica a instituição. Quando
não estava dando aulas, Antônio registrava

crianças recém-nascidas no cartório, recei
tava remédios caseiros que ele mesmo fazia,
servia de conselheiro aos jovens e ainda es

tava presente, nos momentos mais críticos,
,

como a organização dos velórios.

TRADiÇÃO
, Religiões diferentes, escolas diferentes

Na época, era comum que as escolas
fossem, divididas por comunidades reli

giosas.A Estanislau Ayroso, nas primeiras
décadas de funcionamento, se destinava a

atender os alunos da comunidade evangé-

lica luterana, que em sua maioria eram de
descendência alemã ou húngara. Hoje, a

instituição está aberta para todos os alunos
e conta com mais de 600 estudantes entre a

pré-escola e o 90 ano.

"
Conhecendo toda

a história, tanto os alunos
quanto a comunidade

adquiriram uma

visão diferente.
LUCIMAR MARIA RITA,

ORIENTADORA

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

Aos 83 anos, Maria Mani Ayroso, filha de Antônio e ex-professora da
escola, ainda se emociona ao lembrar do amor do pai pela instituição

• 01 DORMITÓRIO
• Sala

,

• Cozinha
• Lavanderia
• Bwc,
• Sacada cf churrasqueira
• 1 vaga garagem.
Área interna: 42m2"

� vagas de Garagem
Area de, festa com varanda

.

Piscina
Cozin"a e Lavanderia com

moveis sob medida
Sala Estar. Jantar e TV
2 Banheiros
1 Suite + 2 Dormitórios
Amplos com Sacada
Escritório
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Mercado Regional

Lourival Karsten
,

......etentora das mettcas de moda'
Colcci, 'Sómmer, Carmelitas, ,

alem de outras geridas pela
__,-.família Meneghottí, atingem
perto de dois mil pontos de venda de
multimarcas fora suas lojas próprias.
Com cerca ,de três mil funcionários, e

cinco fábricas, lança suas coleções atra

vés de grandes eventos como a SPFW
e a Fashíon Rio, em cujas passarelas
suas peças são desfiladas �or modelos
internacionais como a brasileira Gísele
Bündchen e Lorenza Paron,i, chilena.

'

o pré-sal na mira
o homem mais rico do país pro

vavelmente vai ficar muito mais rico,
pois, a descoberta de indícios de pe
tr-óleo nos blocos em poder da OGX,
despertou o interesse de empresas
estrangeiras, especialmente chinesas.
A equação é simples, a área de explo
ração de petróleo do pré-sal é a mais

promissora e são poucas as empre
sas que conseguiram alguns blocos

exploratórios excluindo a Petrobrás.
Desta forma, a empresa de Eike Batis
ta passa a ser a bola da vez e poucos
sabem como ele valorizar um projeto
que existe mais no .papel, do que na

realidade.' O pré-sal é também uma

enorme oportunidade para os forne
cedores de equipamentos e isto só au

menta os interesses.

Dólar sob ataque
As cotações da moeda norte-americana estão enfrentando

"
forte ataque nos últimos dias, o que tem provocado constantes

, desvalorizações da mesma a ponto de alcançar na última se-
.

gunda-feíra o menor valor do ano. O grande motivo chama-se
Petrobrás. Com o processo de capitalização da estatal do petró
leo em andamento, já está acontecendo a entrada de volumes
crescentes de dólar, o que faz a cotação cair, mesmo diante da
ação do Banco Central que está realizando compras constantes

na tentativa de sustentar a cotação. Viagens de férias ao exterior
e gastos em dólares, portanto, estão muito convidativos.

Info'rmações previlegiadas
'

A Comissão de Valores Mobiliários está preocupada com

o aumento no número de casos de denúncias deuso de in
formações privilegiadas por parte de investidores que conse

guem comprar ou venderparticipações acionárias antes de a

informação se tornar püblica e assim obter um lucro ilegal. A

punição exemplar destas irregularidades - existem diversas

condenações - é a garantia da confiança no mercado que é
essencial para a continuidade dos negócios com ações.

(,

'Milton Castella,(E) diretor de Engenharia da
, Weg, subiu ao palco para receber a homenaqem

Luterprev
Cresce na região a atuação da

Luterprev Previdência Comple
mentar depois da adesão da Me

negotti aos seus planos de previ
dência. A' organização comemora

principalmente os resultados com

seus produtos-foco, PRGP e PGBL,
Plano com Remuneração Garanti
da e Performance e Plano Gerador
'de Benefício'Livre, nos quais cres

ceu significativos 19,85%, mais do

que o dobro do mercado, que não

passou de 8,05%.

índice Big Mac
Um produto que é igual em

todo o mundo, deveria ter um

preço relativo igual em todo lugar.
Isto, pelo menos em tese é verda
de. É com base nesta tese que o

"Economist" confronta o preço
do Big Mac em todo o mundo. Se

gundo este" índice, a cotação atual
do real deveria ser de 2,33 e não'
abaixo de 1,80 como está. É uma

sobrevalorização de 31% e ainda
devemos considerar que a carne

bovina - principal componente do
lanche - é bem mais barata no Bra
sil. Por isto, nossa balança comer-

'cial sofre muito e nosso Bíg Mac é
um dos mais caros do mundo.

Ajeitando o gado
Depois de uma dose elevada

de 'aquisições, a JBS está reali
zando rearranjos em sua estrutu

ra produtiva tanto no país como

no exterior. Nos EUA, vendeu
uma. unidade de produção de

aperitivo de carne bovina defu
mada e no Brasil fechou algumas
pequenas unidades em um mo

vimento, de redução de custos e

ajuste no foco dos negócios.

Exportação do agronegócio
Em agosto as exportações do agronegócio registraram o melhor resul

tado na história para o mês. As vendas foram de US$ 7,305 bilhões, mas as

importações também cresceram significativamente atingindo US$ 1,095
bilhão. Dependemos cadavez mais do campo em nosso comércio exterior.

INGL,ÊS FLUENTE

·3371"-7665
alpssec@ne,tuno.com.br

INDICADORES

BOVESPA

POUPANÇA

a;

14.SETEMBRO.2D10

14.SETEMBRO.201D
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Brasil lidera no

combate àfome
Desnutrição causa prejuízo anual de US$ 450 bilhões

novo ranking foi divulgado
ontem no relatório Who's

Really Fighting Hunger?
_ (Quem . realmente está

combatendo a fome?), em que a

ONG analisa os esforços em 28 pa
íses para combater o problema.

A ONG considerou o desem

penho dos países 'em categorias
como presença de fome, apoio à

agricultura em pequenas proprie
dades e proteção social. O Brasil
lidera e é seguido por China e Viet
nã. Em último na lista está a Repú- Segundo relatório Brasil ainda precisa incentivar a agricultura familiar
blica Democrática do Congo.

Como em 2009, a ActionAid

elogia as políticas sociais adotadas

pelo governo federal para reduzir a

fome no país, destacando os efei
tos benéficos de programas como

o Bolsa Família e o' Fome Zero.

o Brasil lidera, pelo
segundo ano consecutivo,
um ranking da ONG
ActionAid que 'mede o

progresso de países em

desenvolvimento na luta
contra a fome. _

• Agência Brasil

Falta incentivo
à agricuttura

Apesar do bom resultado, o rela
tório destaca o pequeno avanço do

Brasil, em relação aos demais países.
emergentes estudados, na adoção Ide políticas de incentivo à agricul- �

tura em pequenas propriedades.
Nesse quesito, o documento coloca
o Brasil na 26a posição entre os '28

analisados, à frente apenas da Re

pública Democrática do Canga (270
colocado) e de Guatemala (280).

"O governo (brasileiro) começou
a investir muito mais na agricultura
em pequenas propriedades. Entre

tanto, ainda há um longo caminho

para acabar com a fome e reagir às
imensas desigualdades históricas

que existem entre os pequenos e

grandes produtores", diz o relatório.

DIVULGAÇÃO

Tiririca é.1 O na corrida por
vaga em São Paulo.

"..
PR, na coligação "Juntos por
São Paulo"; Em seu registro 'j
no Tribunal Regional Eleito
ral (TRE-SP), informou não
ter nenhum bem declarado.
Na aparição durante o horá
rio eleitoral gratuito, Tiririca
diz que quer ajudar os mais

necessitados, inclusive sua

família.
- Em outra propaganda, o

cantor se pergunta: "O que é

que faz o deputado federal?
Na realidade, eu não sei. Vote
em mim que depois eu te

conto. Vote no Tiririca, pior
do que está não fica".

Maior colégio eleitoral do

Brasil, São. Paulo pode dar ao "

candidato Francisco Everardo
.

Oliveira Silva, mais conhecido
como Tiririca, a honra de ser o

deputado federal mais vota
do do Estado. De acordo com

a assessoria do I Ibope, uma

pesquisa do instituto mostra

que o intérprete da música,
"Florentina" aparece em pri
meiro lugar na preferência
do eleitorado paulista entre

todos os candidatos que bri

gam por umavaga na Câma
ra dos Deputados.

Tiririca é candidato pelo

NILSON DO NASCIMENTO comunica que foi extraviado três blocos
de notas fiscais de sua empresa n- 601 a 850, no ano de 1995. Registro BO
n- 00050-2010-07924.

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ

DOSULlSC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da comarca de Iaraguá 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 Ã
com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE �!I��90.�
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 Prefeitura Municipal. 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. n's 3685035-9. O desmembramento, possui a área total de 16.947,58m2, sendo consti
tuído de Ituma) 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,

Iaragua do Sul/SC..
.

JARAGUÁ DO SUL, 06 DE SETEMBRO DE 2010.

AOFICIALA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBIlCA FEDERATIVADO BRASIL- ESTADO DE SANTA CATARINA

Tabelionato do Município e Comarca de Jaraguá do SuI
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca nO 1589 •Telefone:
(47) 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

. EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
.

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

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

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

Apontamento: 156605/2010 Sacado: 402 - J PFITZER COM E REPRES ITDA Endereço: RUA CEL PROCOPIO GOMES
DE OUVEIRA 177 - CENTRO - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-201 Credor: ORGANIZ CONTABEIS REIS GUMZ SC LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9200071424 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 285,00 - Vencimento: 25/08/2010

Apontamento: 156932/2010 Sacado: ANDERSON EDUARDO PEREIRA Endereço: RUA JOAO SANSON 42 APTO 09 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: PIRAMIDE AUTO PECAS ITDA - EPP Portador: - ESpécie: DMI - W Titulo:
005607 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$111,20 - Vencimento: 05/09/2010

Apontamento: 156933/2010 Sacado: ASSISPROG MANUfENCAO ELETRICA ITDA Endereço: RUA ERWINO MEN_E
G0TI1896 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-000 Credor: INSTAlADORA ELETRICA CONil ITDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 0010686902 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.533,80 - Vencimento: 25/08/2010

Apontamento: 156778/2010 Sacado: CLEBERSON JACINTO Endereço: RUA JUUOMANFEZOU SIN -.IT 41 - VIlA RAU
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA SIA- CRBDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENfO
Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131006961- Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.904,70 - Vencimento: 11/12/2007

Apontamento: 156501/2010 Sacado: DESENTIJPIDORA JUNG GESD\O AMBIENTAL ITDA Endereço: AV.PREFEITO
WAillEMAR GRUBBA 4955 BOX 25 - CENTENARIO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89256-502 Credor: BOGO RECA
PADORA DE PNEUS ITDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 10718-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 362,18
- Vencimento: 24/08/2010

Apontamento: 156690/2010 Sacado: DIEGO GUSD\VO CANHOlA Endereço: R ANTONIO BERNARDO SCHMIT 123 -

Jaraguá.do Sul-SC - CEP: 89258-800 Credor: CONI'EX CONFECCAO TEXTIL ll'DA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
01613513 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 553,34 - Vencimento: 27/08/2010

'

Apontamento: 156827/2010 Sacado: '�GE AUTOMACAO INDUSTRIAL ll'DA Endereço: AVENIDA WAillEMAR
GRUBBA 4489 - VIlA LAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-500 Credor: MAJOKA UNIFORMES IND COM ITDA
Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 2860/C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ í.177,00 - Vencimento: 27/08/2010

Apontamento: 156771/2010 Sacado: EDILSONVAlMIR BUENO Endereço: RUA JOAQUIM FRANCISCO DE 5213 CASA
- CHICO DE PAUlA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-170 Credor: BV FINANCEIRA S/A- CREDITO,FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo: 540200475 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 3.367,21 -

Vencimento: 21109/2009

Apontamento: 156899/2010 Sacado: FillMAQ COM E REP DE BAIANCAS Endereço: AV CEL PROCOPIO GOMES DE
OUVEIRA 400 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: BANCO SAFRA SA Portador: GRAFICA HOIT l1'DA:
Espécie: DMI - N'Titulo: 440328519 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$114,00 - Vencimento: 24/08/2010

Apontamento: 156779/2010 Sacado: FRANCIEUWPES DASILVAEndereço: RUASIZINO GARCIA 59 - TRESÍUOSDO NOR
TE - Jataguá do Sul-SC - CEP: 89255-310 Credor: BV FINANCEIRA S/A- CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENID
Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131023534 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$1.388,44 - Vencimento: 10/07/2009

Apontamento: 156724/2010 Sacado: GALETERIAAGUZZOUAGUZZOU ll'DA Endereço:WAlTER MARQUARDT 630-
BARRA RIO MOUlA - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: ESCRlTORIO CONTABILBUCHMANN SC LIDA
Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 2000 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 428,00 - Vencimento: 30108/2010

Apontamento: 156948/2010 Sacado: LE MONDE CITROEN l1'DA Endereço: AV. PREFEITO WAillEMAR GRUBBA -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-500 Credor: AUTO PECAS SCHMIDT LIDA ME Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
001089 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 221,60 - Vencimento: 27/08/2010

Apontamento: 156895/2010 Sacado: LUIZ FERNANDO PEREIRA Endereço: RUA JOAO AUGUSTO FABIANO 11 -

TIPA MARTINS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BANCO CIFRA SIA Portador: - Espécie: CBI - N° Titulo:
193580000126 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 6.321,94 - Vencimento: 06/12/2009

Apontamento: 156894/2010 Sacado: MARCOS JOSE CRUZ DA SILVA Endereço: RUA IDABRIDI 37 - vn.ALAlAU - Iara
guá do Sul-SC - CEP: 89256-510 Credor: VALERIO DERETTI Portador: - Espécie: CH - N° Titulo: 000268 2 - Motivo: falta
de pagamentoValo': R$ 5.000,00 - Vencimento: 30/08/2010
--------------------------------------{----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 156776/2010 Sacado: MAURICI VALERIO PEREIRA Endereço: RUA HERCIllO ANACLETO GAR
CIA 450 APTO 01 - SANTO ANTONIO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89266-270 Credor: BV FINANCEIRA S/A
CREDITO,FINANCIAMENTO E INVES}IMENTO Portador: - Espécie: CBI - W Titulo: 131009022 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 2.685,97 - Vencimento: 06/01/2008

Apontamento: 156777/2010 Sacado: OSNI VIVIAN Endereço: RUA CARLOS AUGUSTO A. RAHN 125 - RIO DA LUZ -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: BV FINANCEIRA S/A- CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Portador: - Espécie: CBI - N°TItulo: 131019857 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.905,36 - Vencimento: 30/11/2008

Apontamento: 156426/2010 Sacado: PRISCIllA MOTI1\ CARVAlHO Endereço: RUAERICH DOUBRAWA 50 AP 204
- ED. ITAIlA - CENTRO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-660 Credor: BARSA PlANETA INTERNACIONAL Portador:
- Espécie: DM - N° TItulo: 223890 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.062,00 - Vencimento: 30/09/200'9

Apontamento: 156643/2010 Sacado: RALF JUNIOR DOMBEK MANKE Endereço: RUA REINOIDO BARfEL 485 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89256-130 Credor: BOMBAS DIESEL PARANA ll'DA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo:
1712/142lB - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 650,25 - Vencimento: 27/08/2010

Apontamento: 156807/2010 Sacado: SANTAHELENA INDUSTRIAL LIDA Endereço: R: CARIDS OESCHSLER 95 - Il1IA
DA FIGUEIRA - JARAGUÁ00 SUL-SC - CEP: 89258-820 Credor: DAIAS PARTICIPACOES Portador: KRAUS & ALVES COM.
VISUAL Espécie: DMI - N°TItulo: 236-112 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l.lOO,OO - Vencimento: 01109/2010
--------------------------------------------;-----------.----------------------------------------------------------------------------------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 15/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 15 de setembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 19

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
TROMSO Il'(90 ANOS) AE TIRADENTES (49 ANOS)
- Terceiro colocado na - Sediado em Fortaleza
última edição da liga (CE), foi vice-campeão da

Norueguesa Segundona em 2010

QINGDAO HAllIFENG FC
(18 ANOS) - Time

chinês, disputa a segunda
divisão nacional

Os grupos
No masculino, Kiferro, Belmec/Ex-Astros, Global,

JJ Bordados e lero estão na Chave A. Na B ficaram
Noite a Fora, Jolipé/Scheller, Massa Muscle, Amigos/
Ravenalla e Caneri. Na C tem Pasold, DNA, Global/Ca
valete, Gálatas e Kaiapós. E na D estão Baumann, Ga

lácticos/Fixsul, Verdureira Nair e Posto Cidade. Entre
as mulheres, estão no Grupo A: Olympya, Noite a Fora,
UPF e Posto Marechal/Recicla. No B ficaram Arsepum,
Flamengo e Pimenta Rosa.

DOIS TOQUES

Futsal sub-17

Aberto de Futsal
Os garotos da equipe

CEJ /AfortlColor Quí-
. micaiLuterprev/Gráfi
j �

ca Régis/FME já� estão

� entre os oito melhores '

: .do Campeonato Catari-
nense de futsal sub-17.

(5xO). O técnico Augustí-.
nho Ferrari espera agora
apenas a divulgação da

Federação Catarinense

para conhecer os adver
sários do quadrangular
semifinal. A intenção é
buscar o título da com

petição, algo que não
acontece desde 2007.

�- aiu a tabela do Aberto de Futsal, neste ano denominado Troféu Moacir Dias.

.....
As disputas iniciam na segunda - feira, dia 20, com três jogos na Arsepum. Às
19h têm Belmec /Ex-Astros x lero Informática, depois Global/Cavalete x Pas

_.""sold e, por fim, Caneri x �assa Muscle: Serão 19 equipes no masculino (em
quatro chaves) e sete no feminino '(duas chaves). Os dois primeiros passam para a

fase seguinte, no masculino formando mais dois grupos e entre ás mulheres, indo
direto para a semifinal. A tabela completa estáno site da FME.

-

A vaga veio com as duas

j 'vitórias sobre Itupo
� ranga (7x4) e Chapecó

�ltox IIO,ljlHen_o Wjj
e PlaJséaéjon i '

. RUA 8ERTHA WEEGE N° 525 SALA 01, EM FRENIE A ENlRADA PARA o PARQUE
MALWEE. ""E: 3378-2208, JARAGuÁ DO SUL, sc.

" RUA,28 DE AGOsro N°1489 SAlA 103, EM FRENTE AO MANHES MATERIAIS DE

,CONSIRUÇÃO. FONE: 3373-4783, GUARAMI..M, $C.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Duas medalhas
na natação e
uma no caratê
BRUSQUE

.

A terça-feira foi de estreia na

piscina e no tatame nos 500 Iasc
(Jogos Abertos de Santa Catarina).
E de medalhas também para Iara
guá do Sul. Na natação, uma do
bradinha na prova dos 200m cos

tas. Helena Gschwendtner levou o

DUro e, de quebra, bateu o recorde
da competição, com o tempo de

2min21seg34. Marina Fructuozo,
que vai encerrar a carreira depois
do Iasc, ficou com a prata.

No caratê masculino, Deivid Ca
v-alcante terminou em segundo lu

gar no kata individual. As duas mo

dalidades seguem com provas hoje,
com mais expectativas de medalha.

Quem também entrou em

quadra pela primeira vez foi o fut
sal masculino. Com time misto, a

vlalwee/Címed venceu São Miguel
Io Oeste po� 2x1 e hoje enfrentará
Iubarão, às 16h30 na Arena Brus-.
que, O basquete masculino perdeu
oara Joinville, por 95x46 e hoje pega
Videirà, às 16h. Também seguem as

Iisputas da 'bocha masculina, do
:ênis de mesa (o individual) e do xa

Irez. Os Jogos Abertos seguem com

íísputas até sábado e, até o fecha
nento desta edição, Joinville lidera
Ia a classiâcaçãogeral.

PLANTÃO de VENDAS:

[33701255

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 15 de setembro de 2010

DIVULGAÇÃO

Esporte 21

TíTULO NACIONAL NAS OLIMPíADAS ESCOLARES

.

Recepção de gaJa
,ii GUARAMIRIM

o dia foi de festa para ao atle
ta Anderson Assunção, conheci
do como Baiano. Ele foi recep
cionado com direito a desfile em

carro aberto pelas ruas de Gua
ramirim. Isso porque ele, com 14

anos, foi campeão brasileiro nos

Jogos Escolares, na prova de sal
to em distância. A competição foi
realizada em Fortaleza e Baiano

Oeivid Cavalcante conquistou a primeira medalha do caratê nos·Jasc atingiu a marca dos 6m29.

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI4 e 5 www.megacred.netCentro - Jaraguá do Sul (]i;. ,

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370.122.3 I 3370.1240

APARTAWff;NT(

O título fez com que ele entras

se na briga-por uma vaga nos Jogos
Sul-Americanos, mas terá de es

perar o aviso oficial do Ministério
do Esporte. O aluno-atleta estuda
na Escola Lauro Zimmermann
e realiza treinos na escolinha de
atletismo oferecida pela Prefeitura
de Guaramirim, como treinador
Dilnei Marcelino. O aluno foi des
coberto durante o lo Festival de
Atletismo feito na cidade.

PLANTÃO DE VENDAS: C 3370 1255

Apartamento de 02 dormitórios
no Edifício Tarumã, em Jaraguá
do Sul. Entrada de R$ 21.000,00
+ parcelas mensais a partir de
R$ 1.300,00.

Apartamento de 03 dormitórios,
,suíte, garagem no Edifício Jaeser

II, em Jaraguá do Sul. Entrada de
R$ 23.000,00 + parceias mensais a

partir de R$ 1.400,00.

Apartamento de Ol dormitórios
no Edifício Munique (novo) e no

Centro de Jaraguá do Sul. Entrada
de R$ 43.000,00 + parcelas
mensais a partir de R$ 2.700,00.

Apartamento de 02 dormitórios,
suíte, g.aragem no Edifício
Munique, Centro de Jaraguá.
Entrada de R$ 25.000,00 +

parcelas mensais a partir de
R$ 1.589,00.'

SALA COM APROX. 85 m2

(no centro médico odontológico na rua Guilherme Weege NJ 50
em JaragLiá do Sul.)
Entrada de R$ 20.000,00 + parcelas mensais

.

a partir de R$ 1.220,00.

C,'AS'A' 'S '

. .__, ""'.."""..#!II_""'. �.,."_,_,_Jli._""','_,"'c...�",-,.
-,...:......,_ . .:_;�,:._', . "

I,
Casa de alvenaria

;

Casa em Jbinville com
-

.

'

..

03 dcrmltórlos;
escrüórío, suíte, plscma,
dependência; garagem.,

� Entrada de R$ 39:000,0�
� + parcelas mensais a
w partirde R$ 2.400,00.

Casa em Jaraguá do Sul
com 04 dormitórios, suíte
e demais dependêncíaa '

, Entrada de R$ 24.000,00
! + parcelas mensais

� aparflr dé R$1.496,00.

TERRENOS - '--�------'_f_�_'_"'"__�'''''''"'''';;'''''''''�"=��'';
-_ ........., ..._ ..._",,_-",._.....

,
.

, Terrenono
loteamento Vil/e de Lyon
Entrada de R$ 15.000,00

+ parcelas mensais
a partir de R$,82�,OO..

Terreno no

Loteamento Residencial VilJagio.

Entrada de R$ 15.000;00
+ parcelas mensais

.a partir de R$ 825,00 ..

,
.

<,

Terreno no

Lo(eamento Residencial Vicenzo
Entrada de R$ 12.000,00

+ parcelas mensais CRICIÚMA, .

a partir de R$ 748,00. CONSTRUÇÓIlS'
, .

�

,0.. ....

.
'
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Na área

Henrique
Porto

Vitória do futebol
PIERO RAGAZZI

ou suspeito para
.._falar sobre a Taça

O Correio do Povo.
_..Silenciosamente
articulei nos bastidores
o patrocínio do jornal à

competição, por acreditar
na força do nosso futebol
amador. Confesso que não
me arrependi, nem mes
mo quando houve uma

debandada de equipes e

apenas cinco bravos clu
bes aceitaram o desafio de

disputar a competição. A

resposta aos críticos e aos

covardes veio na tarde de domingo, em um estádio Eurico Duwe

completamente tomado, palco de um jogo erriocionante, de alta
qualidade técnica. Certamente _:_ e sem falsa modéstia - a história
do futebol amador jaraguaense se divide em antes e depois da Taça

.

O Correio do Povo. Parabéns ao Vitória, tetracampeão jaraguaense.
E parabéns também para Cruz de Málta, Flamengo, JJ Bordados e

,

Botafogo, que acreditaram e valorizaram a competição. Aos demais,
lamento por perderem o bonde da história.

Receita de c�peão
No intervalo da partida estava casualmente sentado próxi

mo ao local que o Vitória escolheu para recuperar suas energias.
Como profissional de marketing que sou, aproveitei para anali
sar a parte psicológica da equipe e procurei entender a reação
de cada jogador ao estresse causado pelo jogo, durante aquele
bate papo acalorado. E já no intervalo dava para afirmar que os

auriverdes não perderiam aquela final. Mesmo com o placar fa
vorável' a cobrança e o comprometimento entre os atletas era

muito grande. Sinal de um elenco unido, no melhor estilo "um

por todos e todos por um".

Judô nos JASG
Li no blog do judô o desa

bafo do professor I Claudio de
Almeida. Ele afirma que hou
ve desorganização no local
de competição dos Iasc, que
meia hora antes do início das

disputas estava trancado. Para

piorar, as lutas iniciaram sem a

presença da ambulância, sem

'materiais de primeiros socor

ros e serri equipe médica. "Em
50 anos dava para ter evoluído
um pouco mais no quesito or

ganização", comentou.

,

vara. Imaginem se ela tivesse a

mínima estrutura para treinar.

Justiça da bola
Vitoriosos nos tribunais, Brandenburg eAtlético foram punidos pela

bola e ficaram fora da decisão do Campeonato Varzeano. Com justi
ça, Néki e Galácticos decidem o título no próximo sábado, em local a

ser definido. Os Galácticos possuem o mando de campo, mas podem
abrir mão de jogar no Flamengo para ajudar a RBN, que transmitiu
toda a competição. Outro detalhe interessante da decisão foi alertado
pelo leitor Jaime Pavanello: o goleiro Ieison (da Néki) e o centroavante
Gio (dos Galácticos) são irmãos e estarão em lados opostos na final.

o BICHO VAI PEGAR

Briga direta pela
liderança no Rio
Fluminense e Corinthians protagonizam duelo de gigantes
DA REDAÇÃO
Num campeonato por
pontos corridos, vários
jogos acabam sendo
decisivos para a definição
do campeão.

as, diante da impor
tância do confronto
entre os dois pri
meiros colocados,

pode-se dizer que Fluminense
e Corinthians fazem uma "fi
nal antecipada" na noite desta

quarta-feira, quando aconte

cem oito partidas pela 22a roda
da do Brasileirão.

Protagonistas do Brasileirão,
Fluminense e Corinthians têm
se revezado na liderança. Uma
vitória corintiana nesta quarta
feira, a partir das 22h, no Está
dio do Engenhão, no Rio, pode
provocar uma mudança na pri
meira colocação.

De olho no que acontece

rá no jogo Fluminense x Co

rinthians, Botafogo e Cruzeiro
também entram em campo
hoje. Depois de emplacarem
uma sequência de bons resul
tados, os dois chegaram aos 37

pontos e já vislumbram a lide

rança do campeonato.
Nesta quarta-feira, porém, o

Cruzeiro leva uma certa vanta

gem' por jogar como mandante:
recebe o Guarani, a partir das
19h30, na Arena do Jacaré, em

Sete Lagoas (MG). No mesmo ho
rário, o Botafogo terá uma dura
missão no Estádio Serra Doura

da, onde enfrenta um Goiás que
ainda luta para deixar a lanterna
do Brasileirão. '

Um pouco mais distante, mas

também sonhando com o título,
o Santos aparece atualmente em

sexto lugar. Confiando no talen
to de Neymar, a aposta santista
é na vitória sobre o Atlético-GO,
19h30 na Vila Belmiro, para en

costar de vez na ponta.
Para algumas equipes, a rodada

desta quarta-feira traz a esperança
de recuperação. Esse é o caso, por
exemplo, do Palmeiras, que sofre
com uma enorme irregularidade
no Brasileirão. Dessa vez, o desa
fio palmeirense será no Estádio

Olímpico, em Porto Alegre, onde
enfrentará oGrêmio às 19h30.

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

Fluminense, do lateral Mariano, ainda enxerga o Corinthians no retrovisor

GA PEONA1�O BRASllElll() -- SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO 22"RODADA

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 - Ruminense x Corinthians
22h - Prudente x Flamengo
22h - Vitória x Ceará

QUINTA-FEIRA
21h - São Paulo x lnternacional
21h - Vasco x Avaí8°

.

9° São Paulo
10° Ceará
11° Vasco

2a-RODADA
SÁBADO
18h30 - Atlético-GO x Atlético-PR
18h30 - Corinthians x Prudente
18h30 - Botafogo x Cruzeiro

16h - Guarani x Santos
16h - Palmeiras x São Paulo
18h30 - Avaí x Grêmio
18h30 - Ceará x Goiás
18h30 - Ramengo x Ruminense

i�§fjjgãO$::�Fiíii(r'f,
Classificados Co�Sul-Amet;jcana
Rebaixados pai a Série B

O Flamengo também busca

reabilitação no campeonato. Sob
o risco de terminar a rodada na

zona de rebaixamento, o time ca

rioca precisa desesperadamente
da vitória num confronto direto
contra o Prudente, às 22 horas,'
no interior de São Paulo.

Outros dois jogos da 22a ro-

dada do Brasileirão estão pre
vistos para acontecer na noite
desta quarta-feira. Às 19h30, o

Atlético-PR recebe o Atlético-MG
na Arena da Baixada, em Curiti
ba. Enquanto isso, Vitória e Ce
ará fazem um duelo

f

nordestino
a partir das 22 horas, no Estádio
Barradão, em Salvador.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. PREVISAO DO TEMPO'

TEMPO FIRME
llma massa de ar frio
e seco no sul do Brasil
deixa o tempo firme com

nevoeiros e presença de
sol entre nuvens em Santa
.Catarina.

Jaraguá do Sul
e' Região NUBLADO
HOJE

t' fRIO
MíN: 10°C Tempo estável
MÁX: 25°C ��) Previsão de geadacom nuvens
QUINTA em São Joaquim

.

Ô A massa de ar frio e seco per-MíN: 13°C

MÁX: 23°C
de intensidade no fim dessa se- A Epagri/Ciram prevê. condições
mana, mantendo o tempo está- de geada hoje em 80% nas proximida-

SEXTA . vel com sol e poucas nuvens no des do município de São Joaquim. Em
MíN: 15°C Oeste e Meio-Oeste e com mais toda Serra catarinense, a previsão de
MÁX: 29°C nuvens e chuva fraca no Planalto geada fica entre 40% e 70%. O restan-

SÁBADO
Sul e no Litoral: Temperatura bai- te do Estado não apresenta condições

MíN: 11°C � xa ao amanhecer e em gradativa para formação do fenômeno. Amanhã,
elevação durante o dia. porém não há mais previsão de geada.MÁX: 19°C __,,)

Ensola!'(ldo Parcialmente Nublado'. Instável
r'lablado

Chu\lOSO ,

OBJETIVO E SELECIONAR VOLUNTÁRIOS PARA PARTICIPAR DOS J'-'RIS POPULARES

Inscrições parajurado ainda estão abertas
Continuam abertas, até dia

6 de outubro, as inscrições para
o Programa Jurado Voluntário,
promovido pelo Tribunal de Jus
tiça. O-objetivo da iniciàtiva é
facilitar a composição da lista
anual de jurados para participar
dos Tribunais do Júri, através do
recrutamento de voluntários.

Por imposição legal, todas
as comarcas são obrigadas a

formar listas que podem variar
de 80 a 1,5 mil nomes de um

ano para outro, dependendo do
tamanho da população da res

pectiva cidade.
As inscrições para partici

par do projeto podem ser feitas

através do linkhttp://tjsc5.tj.sc.
gov.br/juradovoluntario. Os in
teressados precisam atender

alguns requisitos, como: ser

maior de 18 anos, não ter sido

processado criminalmente e ter

boa conduta moral e social. A
nova listagem entrará em vigor a

partir do ano que vem.

VIOLÊNCIA S UAl

Laudo do IMl
contir�a estupro

Laudo do IML (Instituto Médico Legal) confirmou o es

tupro de um menino de oito anos no bairro Seminário, em

Corupá, ocorrido há 30 dias. O responsável pela delegacia de

Corupá, Maurício Francisco, recebeu o exame esta semana,
mas o suspeito de ter praticado a violência é desconhecido.
De acordo com Francisco, o menino está sendo acompanha
do poruma psicóloga da Prefeitura de Corupá, mas até o mo

mento os relatos dele apresentaram poucos detalhes novos,

que não são suficientes para identificar um suspeito. _

ACIDENTE

Jovem continua
internado na UTI

O jovem Kristian Luiz Alvise, 22 anos, que
se envolveu em um acidente entre carro e

motocicleta na rua João Planincheck, na ma

drugada de domingo, continuava internado
na UT! do Hospital São José em estado .gra
ve até o fechamento desta edição: O Gol que
ele conduzia rodopiou na pista e se chocou
contra o muro de unia casa. Com o impacto,
ele acabou sendo lançado para fora do carro.

FALECIMENTOS <

• Sra. Elsa Krueger Hornburg com idade de 81

anos, o sepultamento foi realizado dia 5/9, às 16

horas, saindo o féretro da igreja luterana apostolo
Paulo, no bairro Rio da Luz II, seguindo após para
o cemitério da mesma localidade.

• Faleceu dia 4/9 às 21 hs a Sra. Gerta Welter
Zerbin com idade de 70 anos, o sepultamento.foi

realizado dia 5/9, às 16 horas, saindo o féretro da

Igreja Luterana da Paz, bairro Centro, em schroeder,
seguindo após para o cemitério do centro.

• Faleceu dia 5/9 às 6h30 à Sra. Erhardt Kopp
com idade de 82 anos, o sepultamento foi
realizado dia 6/9, às 9 horas, saindo o féretro de
sua residência na rua Ricardo Fritzke, em Rio da

Luz I, seguindo após para o cemitério
de Rio da Luz I.

• Faleceu dia 5/9 às 23h30 o Sr. Aguinaldo
Alves com idade de 73 anos, o sepultamento foi
realizado dia 7/9, às 10 horas, saindo o féretro
da capela mortuária da Vila Lenzi, seguindo após
para o cemitério municipal da Vila Lenzi.

CERTIDAO DE AFlXAÇAO DE EDITAL

Autos n": 036.08.009313-8

CERTIFICO, para os devidos fins que, em data de _/_/_. ,

nesta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, foi afixado no átrio deste
Fórum, o edital a seguir transcrito:

ESTADO DE SANTA CATARINA /PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/I' Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89.259-300, Jaraguá do Sul-SC - E-mail:
jgsvar I@tjsc.jus.br
Juíza Substituta: Karina Müller
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE ClTAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS
Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n° 036.08.009313-8
Exequente: Cilomex Comercial Importadora & Logística em Mercado Exterior

Ex�cutado: City Ferro e Aço Comercial Ltda

Citando(a)(s): City Ferro e Aço Comercial Ltda, Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1532, sala OI', Vila Lalau - CEP
89.256-500, Fone (047), Jaraguá do Sul-SC.

.

Valor do Débito: R$ 87.029,90. Data do Cálculo: 01/08/2008. Por intermédio-do presente, a(s) pessoa(s) acima
identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, 'neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) dias, contados do transcurso

do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais. Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à penhora de bens do executado. O executado poderá
opor-se à-execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da citação.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.
Jaraguá do Sul (SC), 08 de setembro de 20 I O

Karina Müller
Juíza Substituta

.
O referido é verdade, do que dou fé.

Luiz Lanznaster Junior
Chefe de Cartório
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www.autoetite.com.br Grupo Avto Elite 40 anos de credibilidade. Lider de vendas da região.

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos, consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou específicos de alguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 27/09/2010 ." Ofertas válidas para Novo GoI1.0. Juros. entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.
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