
Ex-prefeito e ex-deputado
estadual por dois mandatos,
Ivo Konell (DEM) fala sobre sua

candidatura à Câmara Federal,
avalia o cenário estadual e

nacional e ressalta a importância
do Vale do Itapocu voltar a ter.
vez e voz em Florianópolis e

Brasília. Em entrevista exclusi I

Konell critica os concorrent

que fazem dobradinha com

candidatos de fora e apresenta
suas principais propostas..

I

Pági as8e9

FamOia de vítima
doa os órgãos
,Mãe de Kristian Alvize, 22

,

anos, doou os rins, pâncreas,
córneas, fígado e um dos
pulmões do jovem. Ele sofreu
um acidente na madrugada
de domingo e teve morte
cerebral na noite de terça
feira. Página 7

Matagal invade
ruas e' calçadas
Moradores do bairro Vila
Nova reclamam do descaso
dos proprietários de
terrenos baldios. Falta
de profissionais dificulta
fiscalização. Página 7

S
Prefeituras 'buscam' apoio federal
Representantes de Guaramirim e Jaraguá do Sul apresentam hoje
em São Paulo uma proposta para implantar o chamado VLT
(Veículos Leves sobre Trilhos) entre os dois municípios. Página 10

, Pr1IL.._'IU'lUt
Festival reunirá'1300 bailarinos FAMEG

A 16a edição do Jaraguá em Dança, que acontece entre os dias
22 e 26 deste mês, terá como casa a Scar. Serão apresentadas
139 diferentes coreografias durante o evento. Página 11

'(47) 3373-9�OO
www.fameg.edu.br
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História do Esporte

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
O CINQUENTENÁRIO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
As primeiras estrelas

�.. omeçaram a brilhar no Olimpo catarinense atletas que mar
caram época no desporto de Santa Catarina: Djalma Hipó
lito da Silva, Guilherme Ristow,Waldemar Thiago, Sílvio dos

..... Santos, Ivo Kreling, Indaial, Jorge Schwartz,Domingos Cor
reia, Alva e Orlando Pessi, Elizaldo Leutprecht, Aldo Kuerten ...

Atletas que disputaram os 10Jasc -1960

Os Jogos do
çinquentenário\ - 2010

Brusque, mais uma vez, abre os braços pára acolher os desportis
tas catarinenses, no ano comemorativo ao cinquentenário dos Jogos
Abertos. Obrigado ao fundadorArthur Schlõsser e a seus colaborado
res: Rubens Fachini, Rudi Nodari, Guilherme Ristow, Orlando Müller
(Pipoca), Dr. Murillo Barreto de Azevedo, aos brusquenses e a todos

que fizeram e fazem dos Jogos Abertos de Santa Catarina um dos
maiores eventos esportivos do país.

Revezamento (4x1 00 e 4x400m) - Cornélia, Juçara, Rosinete e Rosilei. Equipe de Jaraguá do Sul

"Meninos
(as) eu vi"

Apartir dos 4° JogosAbertos de
Santa Catarina, em 1963, tenho
participado deste evento. Pri
meiro como atleta; depois atleta
e treinador; mais adiante somen
te treinador; a partir de 2009, co
mentarista esportivo. Vi e tenho
vivido todas as fases e transfor

mações destamagna competição.

Destaques
internacionais

Surgiu um grande contingen
te de campeões nacionais e in
ternacionais: Ana Maser, Hans
Fischer, Márcio May, Murillo
Fischer, Sílvio Ewald, Fernando
Scherer. (Xuxa), Silvana Perei
ra' Cornélia Holzinger Caglio
ni, Clarice Kuhn Souza, Margit .

Weiss, Rosimar Piazza, Márcia
Narloch, Roberto Bortolotto,
Ademir Roesler, Evaldo Rosa,
Sérgio Galdino e Guga Kuerten,
entre outros. : Todos iniciaram
suas carreiras em idade escolar e

participaram dos Jogos Abertos.

O último Jasc do
século 20 I

. Aconteceu em Brusque em

2000. A cidade berço dos Jogos
Abertos, terra de Arthur Schlõs

ser, pai dos Jogos; recepcionou
os atletas-de todos os quadrantes
do Estado e promoveu uma das
melhores edições do evento, que
marcou o fim de uma era e o co

meço de outra .

A fase romântica
Nos anos 60, os 'lasc viveram a fase romântica. Cada cidade era

representada por atletas formados pelos seus próprios clubes. Nas 10-
calidades onde havia quartel do Exército, Marinha ou Aeronáutica, a
modalidade de atletismo e tiro era desenvolvida em sua maioria por
militares destas corporações. A vitória era tão importante quanto as

amizades construídas ao longo da disputa. Participar dos Jogos era,
antes de tudo, fazer amigos.

• • ,. " ,
-

•• j> •••, _. l .. l ,. .. " -, • i.. ..\� 1 • _, j. v 4.

A Dinastia Janssen- multi-campeões dos Jasc
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PONTO DE VISTA

Um decálogo para fazer pensar

Tenho medo de perder a
identidade de um país que
se polariza na identidade
de uma única pessoa que
se perpetuará na sua

sucessora.

á certas coisas que recebemos neste mundo

.....
da virtualidade que merecem três caminhos;
o primeiro é remeter para o lixo; o segundo é
ceitar e guardar; o terceiro é enviar para dis-

seminar na rede, Quando você envia qualquer coisa re
cebida de algum amigo, que fale sobre o atual governo,
principalmente de maneira crítica, para alguém que
está de'acordo com.este governo sem retirar os endere

ços doprimeiro queenviou, poderá tersériosproblemas
e criar o mesmo para os outros que ficaram registrados
como recebedores, porque no sistema há interessados
em saber o quem as pessoas pensam, e quem sabe, se
for contra, catalogá-las.

Dias deste recebi algo que me fez

pensar. E como colunista e responsável
em parte pela formação da opinião dos
leitores, opto pelo terceiro caminho,
pois a todos cabe aceitarou não. Chegou
via e-mail um tal de "decálogo sobre os

dezmandamentos da ideologia socialis
ta", escrito em 1913 pelo líder da revolu
ção comunistaVladimirLênin, na forma
que segue: "L Corrompa a juventude e dê-lhe liberdade
sexual; 2. Infiltre e depois controle todos os meios de

comunicação; 3. Divida a população em grupos anta

gônicos, incentivando-os as discussões sobre assuntos
sociais; 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes;
5. Fale em democracia e em Estado de direito, mas, tão
logo haja oportunidade assuma o poder sem nenhum

escrúpulo; 6. Colabore para o esbanjamento do di
nheiro público, coloque em descrédito a imagem do

país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e

o desassossego na população por meio da inflação; 7.
Promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vi
tais do país; 8. Promova distúrbios e contribua para que
as autoridades constituídas não a coíbam; 9. Colabore
para a derrocada dos valores morais da honestidade e

.

da 'crençana promessa dos governantes; 10. Procure ca
talogar todos aqueles que têm armas de fogo, para que
sejam confiscadas no momento oportuno, tomando
impossível qualquer resistência".

Entre as três opções do início eu resolvi apostar na
originalidade da mensagem é partilhar com nossos

leitores para ver como isso esteve e está presente em

nossos dias, para não dizer em nosso país, observando

que qualquer semelhança com figuras de nosso co

tidiano jornalístico mundial como Hugo Chaves, Eva
Moralez, Fidel Castro e Outros ditadores travestidos de
democratas, pode não ser mera coincidência. De 1913
até hoje são quase cem anos,mas o Brasil está indo para
que direção quando vemos o andar da carruagem dos
anos de um partido em busca de continuar no poder?
Os acontecimentos atuais trazem· nuanças sobre as

quais devemos pensar, repensar e sermos cautelosos,
pois o futuro que nos espreitapode ser consolidado não
com base nos dezmandamentos que Moisés nos dele

gou, mas nos dezmandamentos acima citados, o que é
.

muito ruim, os alemães e os russos que
o digam, não os que estavam no poder,
mas o povo que sofreu todas as agruras
da ditaduramarxísta-Ieninísta,

Com a queda do muro de Berlim e

a queda da União Soviética a partir de
1991, o sistema comunista perdeu for

.

ça, mas ainda tem seus seguidores, e, o
pior, no horário eleitoral há candidatos
falando e defendendo abertamente este

"

"
regime, alunos e seguidores saudosistas da filosofia
de Karl Marx. Em um blog estava escrito: "o analfabe
to político é tão burro que se orgulha e estufa o peito
dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que,
da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor
abandonado, e o pior de todos os'bandidos, que é o po
lítico vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas
nacionais emultinacionais". São palavras pesadas, mas
olhe emvolta e observe o quevamos colher se tudo con
tinuar do jeito que está sendo construído, pode ser que
venhamos a sentirvergonhade se declararhonesto, que
se temmoral, família, fé em uma religião e outrasmais.
É mais simples ficar em silêncio e se resignar, mas não
quero cometer o pecado da iniquidade. Tenhomedo de
acordar em um país cujo presidente(a) chama um di
tador de "companheiro persa", que apedreja mulherés,
quando temos umaLeiMariadaPenha; tenho temorde
que nos transformemos em um país que acoberte nar
co-guerrilheiros e apoia Chaves; tenho medo de perder
a identidade de um país que se polariza na identidade
de uma única pessoa que se perpetuará na sua suces

sora; tenhomedo da contaminação, masmuitomais da
dominação.AcordaBrasíll

SERViÇO
PHESEHVAR É AMAR

Gincana'Ambiental
encerra no dia 18

A Lunelli Têxtil e a Prefeitura de Corupá realizam
no sábado, dia 18, o encerramento da Gincana Am

biental, desenvolvida na 9a edição do Projeto Preser- .

var é Amar, pelos alunos de 8a séries das escolas-do

município. O evento acontece das 10h às 17h, no Se
minário Sagrado Coração de Jesus. Haverá diversas

tarefas-relâmpago em forma de brincadeiras. Toda a
comunidade está convida para prestigiar a gincana.
Haverá almoço somente para os alunos e pessoas
envolvidas no projeto.

MOS�CA

Inscrições para curso
de compositores

Segue até dia 20 de setembro as inscrições para
participar-do projetoMotivo, do Sesc. O curso de for

mação de compositores acontece em quatro etapas,
nos meses de outubro e novembro; O público-alvo
são compositores, músicos e poetas, é necessário
cantar e tocar algum instrumento musical. A inscri

ção requer a entrega' por e-mail (teatrocajsê'sesc-sc,
com.br) ou pessoalmente de uma amostra gravada
ou escrita de suaprodução (não precisa ser profissio
nal) e um breve currículo.

gj !�����2on�o?a!!opovo.com.br
1. omUBO no I)O,iÕ Editora-chefePatriciaMoraes • redacao@ocorreiodopovo.com.br
-

�919 • 25'iô*"'-
-

ProjetoGráfico e ProgramaçãoVISUal: Márcio Schalinski

Fones: (47) 2106-1919 • Fax: 2106-1945 •Assinaturas: 2106-1946 e 2106-1916

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932
Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Jaraguá do Sul> SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA

A· leit,
01'11 Francieli

..

Cristina,Nilsen" '

registrou a gran�e
atração da 2a Costela
Fogo de Chão, reàlizada
noúltimc dia 12 pela
"Ambbar_c (Associação
d�Moradores"'ao Bélirro
Qarra do Rio <;errol. 0$",

recursos arrecadados
serão revertidos para
construçâo'da sede
social do bairro.

Envie sua foto para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br.
t obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ

DOSUL/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da comarca de 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 -

com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE �!I���tc2
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 384-Angelo Julio
Barruffi e na Servidão de Passagem S-407, Bairro Ilha da Fi-

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

racterizado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Iaragua
do Sul/SC, conforme Certidão n0200/2010, expedida em 05.07.2010, assinado como respon
sável técnico, o técnico em agrimensura José Clenio Vargas de Oliveira, CREA n° 14266-2,
ART. n's 3685035-9. O desmembramento, possui a área total de 16.947,58m2, sendo constí
tuído de 1 (uma) parcela (Àrea verde) e remanescente.

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

subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaragua do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 06 DE SETEMBRO DE 2010.
AOFICIALA

COMUNICADO
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO'

Maria Verginia Almeida CPF: 842.973.789.72 comunica que re

quereu junto a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal de Guaramirim licença para a atividade de

Supressão de Vegetação em imóvel matriculado sob n° 5.528,
localizado na Estrada Corticeira, em Guaramirim - SC.

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CORUPÁ
Rua Jorge lacerda, 433 - Centro - Cep 89278-000

CNPJ· 79.362.208/0001-00 - (47) 3375'72000 - Corupá - SC

cbvcorupa@bol.com.br - corupa@abvesc.com.br
Corupá, 15 de Setembro de 2010.

•
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Corupá, atendendo ao que determina o Estatuto
Social nos artigos 23° e 24°, convoca os senhores associados para Assembléia Geral a realizar-se nas

dependências da associação no dia 28 de setembro de 2010 às 19h30min em 1° convocação e, na falta dE!,
número legal, ás 20hOOmin em segunda convocação no mesmo local para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA:
1. Apresentação Balanço Financeiro 2009;
2. Apresentação Resumo Operacional;
3. Apresentação de objetivos 2010.

lourival Horn - Presidente

WWW.PROJETOGERAR.COM.BR
O grupo voluntário de busca e resgate "Gerar" (grupo especialista em

resgate de auto-risco). Realizara nos dias 18 e 19 de setembro. Um curso de atendimento

pré hospitalar em ambientes de montanha. O curso acontece na rota das cachoeiras em

Corupá com a participação de bombeiros e aberto para comunidade em geral.
Custo: 250,00 incluso refeição, alojamento, camiseta, certificado

Inicio:'8:00 do dia 18/9 ás 17:00 do dia 19/9
Maiores imformações: www.projetogerar.com.br
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os: vendas sobem
No mês passado, catarinenses compr�ram 26% a mais do que em 2009

/

�:��, �
Em agosto, concessionárias catarinenses negociaram 22.615 veículos. Desses, 12.695 foram automóveis de passeio. O número é 11%maior que o de julho

JARAGUÁ DO SUL

Mesmo com o término
da redução do IPI
(Imposto sobre Produtos
Industrializados) o comércio
automobilístico catarinense

'

está lucrando em 2010.

m agosto, por exemplo, os
consumidores emplaca
ram,26% mais automóveis

__do que durante o mesmo

período de 2009 no Estado. No

Brasil, a arrancada foi um pou
co menor, mas também positiva:
20%. Quando o foco é direcionado
a Iaraguá do Sul, o aumento ficou
na faixa dos 13%.

Em Santa Catarina, conforme
dados daFenabrave (Federação Na
cional da Distribuição de Veículos
Automotores), a região com maior

procura foi o Vale do Itajaí. Somen
te no mês passado, as cidades que a

compõem registraram a aquisição
de 5.652 carros. Em julho, haviam
sido 5.404.Na segundaposição vem
a Grande Florianópolis, seguida de

perto pelo Norte.
Neste território, que compreen

de o Vale do Itapocu, a comerciali
�'ação subiu 1,8% no comparativo
nn o mês anterior. Considerando
�ost de 2009, a alta chegou a 32%.

.

destaque fica por conta da COffi-
.

.

pra de automóveis de passeio. Na
queles 31 dias, os motoristas da re

gião colocaram em circulação uma
frota de 2.980 novas unidades.

No acumulado do ano, os cata-

rinenses foram responsáveis pela
retirada de 160.297 exemplares das
concessionárias instaladas no Esta
do. Isso representa um acréscimo
de 7% frente a 2009. Aporcentagem
mais significativa está na relação
de caminhões vendidos. De acordo
com a Fenabrave, o pulo chegou a

49,55%, ou seja, saiu de 5.064 para
7.573. Se a estatística parece bas
tante positiva, levando em consi

deração o país inteiro, ela de fato é.
Nos primeiros oito meses de 2010,
as empresas entregaram ao público
98.837 produtos contra 63.995 na

temporada anterior.
Com tudo isso, a frota círcu-

1ante não para de se multiplicar.
No princípio do ano, Santa Cata
rina tinha 3 milhões 190 mil e 251
veículos legalizados. Agora, possui
3 milhões 335mil e 939. Desse nú

mero, 85 mil estão em laraguá do
Sul. Por enquanto, amédiamensal
da cidade gira em torno dos 500

emplacamentos. No piormomen
to vivenciado pelas revendedoras,
no começo do segundo trimestre,
ela caiu/para quase 400.

• Kelly Erdmann
kelly�ocorreiodopovo.com.br

Turma1: 25/09, das 08h a 18h

Turma2: 18a 20/10, das 19h às 22h3Q

local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 10x de R$25,00
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* FONTE: DETRAN - se

Animacão do
" ..;) .

comermo persiste
De acordo com Augusto Cardoso, gerente de uma das

concessionárias instaladas em Jaraguá .do Sul, a mesma

animação que tomou conta de agosto deve se alastrar pelos
próximos três meses. "O último trimestre do ano é sempre o

melhor", comenta. A expectativa tem como motivação o paga
mento do 13° salário aos trabalhadores e também a proximi
dade das férias. Para aproveitar' a empolgação existente no

mercado, as montadoras têm incentivado ainda mais as com-

pras com promoções e a inclusão-de benefícios. Além disso,
as financiadoras também apostam na facilitação do crédito.

Quer aprender
'ibateria grátis?
l

Acesse:

www.baquetasliverpool.com.br

Cidade ganha
outros três
'semáforos
JARAGUÁ DO SUL

OS motoristas que tran
sitam pelas estradas de Ia
raguá do Sul vão ter que se

acostumar com as paradas
proporcionadas por mais
três sinaleiros. Os equipa
mentos estão em processo
de instalação e, em breve,
devem começar a. operar.
Uma das implantações
mais adiantadas é a loca
lizada no entroncamento

da rua BerthaWeege com a

Avenida Parque Malwee, no
bairro Barra do Rio Cerro.

Segundo o encarregado
de Sistemas Eletrônicos da

. Gerência de Trânsito, Paulo
Komgnski, a colocação do

aparelho foi finalizada,na
tarde da última terça-feira.
Porém, ele ainda não or

ganiza o tráfego na região
porque falta a Celesc (Cen
trais Elétricas de Santa Ca
tarina) ligá-lo. O pedido
oficial saiu. da Prefeitura
no começo da semana.

Já no encontro das
vias Domingos Sanson e

Bernardo Dornbusch, no

Baependi, o trabalho de
mora um pouco mais para
terminar, pois o semáforo
ainda não está no local. No
acesso da Manoel Francis
co da Costa com Schroeder
o funcionamento também

depende da Celesc. Neste
caso, a empresa deve ain
da elevar a fiação elétrica.

PIERO RAGAZZI

Para funcionar, aparelho
ainda precisa ser ligado à

energia elétrica
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Política 5

Carolina Tomaselli
81

I
continuidade de projetos do

governo federal pelo Estado.
Esta foi a proposta central
da candidata ao governo do

Estado, Ideli Salvattí (PT), defendida
ontem, durante a plenária estendida

daAcijs (Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul). A senadora foi a terceira
convidada das associações empresa
riais damicrorregião para discorrer so
bre as ações de governo.

Ideli citou como exemplo o setor

'de habitação, em que, segundo ela,
'o orçamento estadual prevê seis mi
lhões de investimentos para este ano,

enquanto apenas em Iaraguá do Sul o

governo federal investiu R$ 32 milhões,
através do Programa Minha Casa, Mi
nhaVida. "Se existe um programa des
ta envergadura, o Estado precisa cami-

FALA Aí!

É uma ilusão
pensarmos que a

democracia está
reinante e dominante.

PLíNIO DE ARRUDA SAMPAIO,
CANDIDATO A PRESIDErü� DA

REPÚBLICA PELO PSOL.

nhar nesta direção", sustentou.
A candidata também criticou o

atual' governo, por ter contratado em

presas de fora para fornecimento da.
merenda escolar, assim como do uni
forme para os estudantes da rede es

tadual. "Queremos trabalhar na lógica
de que se há investimentos, compras
governamentais, temos obrigação de
somarmos os esforços em favor do
nosso Estado".

O candidato a vice-governador, Gui
da Bretzke (PR), defendeu três linhas de
trabalho: governo eficiente, investimen
tos em ciência e tecnologia, além da in

terlocução do setor empresarial junto ao

governo, assim como em favor da pró
pria região. O candidato ao Senado, João
Ghizoni (PC do B) - à esquerda - tam

bém compareceu à plenária.

DIVULGAÇÃO

PIERO RAGAZZI

Derrubado 1
A Câmara de Iaraguá do Sul

derrubou o veto da prefeita Cecília
Konell (DEM) ao projeto de lei que
ratifica uma resolução da Mesa

Diretora. O texto reajusta o valor
da gratificação do cargo de con

trolador-interno da Casa para R$
2.632,00. O veto total do Executivo
foi por inconstitucionalidade for
mal, já que a Constituição Federal

exige lei específica para a fixação
ou alteração de vencimentos de
servidores públicos.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC: 006269/11 O-u-a-lid-ad-e---'
Competência

Credibilidade

www.gumLcom.br
,

(47)3371-4747

gumz@gumz.com.br

lIMA PAICBlIA QUE DÁ CEIlIO. Desde 1978

O combate às drogas foi um dos temas defendidos porDieter
Janssen (PP) quando assumiu naAssembleia Legislativa. Motivador,
inclusive, de uma audiência pública em Jaraguá do Sul sobre
segurançapública, que discutiupÍincipalmente o uso do crack.
Candidato a deputado estadual, ele pretende retomar a discussão a
partir de 2011. Entende que é preciso atuar na repreensão aos pequenos
delitos, muitas vezes ocasionados pela ação de dependentes. Dieter
também defende treinamento das PolíciasCivil eMilitar visando à

abordagem, além do apoio a instituições de recuperação.

Derrubado 2
"Não há competência legisla

tiva para a resolução criar ou am

pliar, a vantagem remuneratória,
que só poderá ser feita pela lei. A'

obrigação nasce com a lei. Se a lei
é posterior, não há o que ratificar",
sustenta o texto do veto. Tanto é

que a Mesa Diretora entrou com o

projeto de lei depois de já ter feito
a resolução, comprovando o erro

de formataMas apenas o verea

dor Adernar Possamai (DEM) vo
tou pelamanutenção do veto,

PIERO RAGAZZI

Solene
. O Legislativo presta hoje ho

menagem a dois braços da Acijs
e da Apeví: A Câmara da Mu

lher Empresária e ao Núcleo das

Transportadoras, que comple
tam, respectivamente, 15 e dez
anos de atividades. A sessão so

lene, proposta pelos vereadores
Natália Petry (PSB) e Jean Leu

tprecht (PC do B), acontece no

S'IIv (Sindicato dos Trabalhado
res na Indústria do Vestuário), a

partir das 19 horas.

Esgoto
O candidato a deputado es

tadual, Carlos Chiodini (PMDB),
passou esta semana pelas cidades
de Mafra, São Bento do Sul e Ita

poá. Nesta, participou de reunião
com um clube de mães, e respon
deu a perguntas. Uma delas, sobre
o esgoto doméstico, visto que o Es
tado é o segundo com pior cober
tura no país. Chiodini se compro
meteu com a área. "Santa Catarina
é um Estado rico e não pode ser

atrasado nestas questões", disse.

Audiência
O prefeito em exercício de

Corupá, Carlos Dieter Werner

(PSDB), convida apopulação para
audiência pública que acontece

no próximo dia 29, às 9 horas, na
Câmara deVereadores. Na ocasião
será feita a prestação de contas re
ferente ao segundo quadrimestre
de 2010, uma exigência da Lei de
Responsabilidade FiscaL
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DOLEfrOR

Alguém da PoIfcia CMl
para responder?

os dias 10, 11, 12 e 13 de uma faixa de pedestres.
setembro aconteceu ,eQ1 Na noite do dia 11 para o dia
Guaramirim, na rua::2.8' 12�:,�'viatura .ficou.a noite toda:' ,

�� �'
d� agosto, nurn t'etr�rio' debkix� d� lo'mi '�em nih�ém,

baldio de fronte à rua Genoveva "abandonada", pois a mesma é
Pizetta, um ato religioso denomi - um bem público e não particular.
nado "circo do evangelho". Os vizinhos que moram por

Sendo isto um evento pro- perto não tinham nem como

movido particu -

, , atender ao telefo-
larmente pela tal ne, tamanho ba-

religião. Pois bem, Os vizinhos que rulho que era feito
mas qual era o mo- moram por perto no evento "circo do
tivo de uma viatu- não tinham nem evangelho".
ra, da Polícia Civil como atender Gostaria de saber
de Guaramirim, ao telefone, de outras religiões
com policiais que 'tamanho se também existe o

ficaram os quatro
.

barulho que mesmo
' tratamento

dias .do evento nos era feito no da Polícia Civil com
horários das 19 ho- ' evento "circo

ras até 23h30, com do evangelho".
o veículo na frente
do circo, com o gi
roflex ligado, com cones na rua

comandando o trânsito o tem

po todo?'
O ato religioso contava, além

dos policiais civis, com uma

equipe de aproximadamente 20

seguranç�s particulares. Ainda
não entendemos qual a finalida
de da Polícia Civil fazer este ser-
viço sendo que na frente existe Paulo Wagner, transportadorautônomo

as mesmas, essa

gentileza, 'ou estáha
vendo um privilégio.
para poucos e quem

vai pagar o combustível deste tra
balho e as horas de disposição do

policial. Será que o eomando de

Florianópolis sabe disso?
No dia 13 de setembro a viatu

ra ficou das 17h40 até as 2 horas da
manhado dia 14, até quando aequi
pe desmontou a lona do evento. ,

"

EOfrORIAL

Pela democracia
de 'fato

militantes do PSDB são a prova maior disso. É
uma pena que a sociedade brasileira esteja tão
indiferente em relação aos absurdos que estão
acontecendo.

A descompostura de Lula é séria por ser ele o

presidente da República e por lhe caber o papel
de magistrado simbólico do

processo eleitoral, a maior de
monstração da democracia. Po
rém, ao que tudo indica, o país
não avançou como se esperava e
como tentam mostrar os indica
dores econômicos e sociais alar
deados por todos cantos.

O maior erro de Lula, que
a história vai cobrar, é ter se

____________

,

tornado um líder personalista
e populista! capaz de tentar

apagar os avanços éonquistados em governos
anteriores e, ainda mais, esta postura é um pe
rigo também para seu sucessor que vai encon
trar a estrutura da União sensivelmente apare
lhada e desestabiliazada.

espaldado por mais um recorde de

aprovação, agora na casa dos 78%,
o presidente Lula desrespeita o Es
tado democrático ao virar militante

enq.uanto ainda ocupa o cargo mais impor
tante do país. Com uma trajetória reconheci-
da internacionalmente, Lula

.

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

deveria ser o maior guardião
da sua própria credibilidade ..
Mas coloca tudo a perder ao

não saber se comportar como
chefe da nação. '

A interferência de Lula na

disputa deste ano, beira a cri
me eleitoral. O pior de tudo
isso é que se coloca em ris
co a independência dos ór

gãos estatais e até mesmo das
.

agências reguladoras, que parecem estar com- ,

pletamente aparelhadas, a serviço de um par
tido que não entende o jogo democrático e se

agarra ao poder para sobreviver e se perpetuar,
Os episódios envolvendo a quebra de sigilo de

DOLEfrOR

Somos boas pessoas?

PQrque temos a
coragem de levar
até ao fim aquela
tarefa que era

boa e nobre, mas
que deixou de

nos entusiasmar.

-

Somos
todas pessoas maravilhosas. Somos

. f!;:jJ��q:'��:�;;�1seas�:r!�s���:��
frequentemente gestos gentis, atitudes

encantadoras, palavras cheias de amabilidade e

compreensão.
E é verdade que até somos, muitas vezes, he

róis. Nem sempre por realizar
mos atos desses que saem nos'

jornais, mas a maior parte das
vezes porque sabemos suportar
em silêncio a dor, a doença, a in
justiça, o cansaço, a monotonia.

, Porque sabemos permanecer no
nosso lugar, quando temos von

tade de fugir. Porque temos a co

ragem de levar até ao fim aquela
tarefa que era boa e nobre, mas

. que deixou de nos entusiasmar.
Sofremos quando vemos

uma criança chorando, quando
nos mostram imagens de refugiados, quando
sabemos de um acidente que causou vítimas.
Gostamos de ver alegria à nossa volta. E temos

dons nossós, que procuramos desenvolver e

tornar úteis para os outros: sabemos cantar, ou
tocar um .instrumento musical, ou fazer versos,
ou desenhar. Mas depois há qualquer coisa que
não bate certo. Somos desconcertantes, fazemos
também coisas que estragam tudo, manchamos

as mãos, espalhamos amargura ao. nosso redor.
Há �antas coisas de que já nosarrependemos!

E certo que nem sempre gostamos de olhar
para dentro de.nós, para o nosso passado, para
as nossas intenções. Não parece que sejamos _

tão boas pessoas ainda, embora tenhamos

algo de bom, alguns dons, heroísmo, virtudes.
Sabemos que o perdão apaga
qualquer mágoa, mas o perdão
nem sempre é fácil; ou pode
acontecer que não saibamos a

quem pedir perdão. A questão
é esta: é relativamente fácil ter
'mos aqui e ali um gesto bom.

Basta talvez um momento de

inspiração, um sentimento favo
rável, a ajuda de um agradável
dia de sol. Porém, fazer sempre
o bem exige de nós duas coisas

que nos custam muito: a cons

tância e a luta esforçada contra
certas más inclinações, que ainda arrastamos

dentro de nós. A constância significa dar impor
tância a todas as ações, a todos os minutos, a

todas as coisas, e não só a algumas. A luta signi
fica vencermos a nós mesmos, o que, apesar de
difícil, não é impossível!Ainda não' somos boas
pessoas, mas podemos chegar lá.

"

"

Oscar LuizMaba, orientadorem Parapsicologia

j
.. � .'
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FALTAM FISCAIS

Ainda de acordo com Piske, o baixo
valor damulta e a equipe reduzida difi
cultam. a fiscalização. São 'apenas sete

profissionais, quatro fiscais e três auxi

liares, que se dividem por todos os bair
ros da cidade. "Mas além dos terrenos

baldios, nós fiscalizamos publicidade
ao ar livre, calçadas, terraplanagem,
animais abandonados, loteamentos
clandestinos e outros itens da lei. São
sete pessoas e 1.250 ruas", argumenta.

A comunidade pode ajudar com

denúncias. Reclamações de terrenos

baldios abandonados podem ser feitas
através do i56.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

.
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Está cada vez pior. O mato
está muito alto e isso

atrai bichos. Muitas vezes
tem mau cheiro também.
Já entrou cobra e ratos

em meu terreno.
AUREA DA SILVA
BALDO, 48 ANOS

"
FOTOS PIERO RAGAZZI

7

SANTA CATARINA EM ALERTA DIANTE DE CASOS DE SARAMPO

Vacina está disponível pelo SUS
A Secretaria Municipal da

Saúde está preocupada com a

confirmação de casos de sa

rampo nos Estados do Pará e

Rio Grande do Sul. A Secretaria
de Estado da Saúde emitiu um
alerta a todos os municípios
para que fiquem atentos a pos
síveis casos da doença no terri
tório catarinense.

O sarampo é uma doença in
fecciosa, altamente contagiosa,
que provoca reações como man
chas avermelhadas pelo corpo,
febre, tosse, coriza e conjuntivi
te. Gotículas da respiração e até
mesmo o ar com o vírus ainda
vivo podem transmitir a doença.

.

Para se prevenir, é neces

sário buscar a vacina contra o

sarampo, que é disponibiliza
da através do Sistema Único de
Saúde (SUS) para a população
de um a 49 anos.

Quem não teve a oportuni
dade de se vacinar durante a in
fância também pode receber a

imunização, em qualquer posto

DESCASO

Terrenosbaldios são
tomados pelomato
NaVila Nova, vegetação alta e lixo causammau cheiro e atraem roedores

JARAGUÁ DO SUL

Quem passa pelas ruas do
bairro Vila Nova, um dos mais
desenvolvidos do município, se
depara com cenas de descaso,
/

que em diversas localidades do
bairro, é possível encontrar terre
nos baldios tomados por mato e

.....sujeira. Pelas laterais da ruaOlívio
Domingos Brugnago, a equipe de repor
tagem do O Correio do Povo flagrou imó
veis em estado de abandono. Em alguns
pontos, o mato' presente nos terrenos

baldios chega a invadir a calçada preju
dicando a passagem de pedestres. "Está
cada vez pior. O mato está muito alto e

isso atrai bichos. Muitas vezes tem mau

cheiro também. Já entrou cobra e ratos

em meu terreno", comenta a dona de

casa, Aurea da Silva Baldo, 48 anos, vizi
nha de um dos terrenos baldios. Ela não
conhece os proprietários dos imóveis,
mas sugere que aiimpeza é importante
e garantiria segurança aos moradores.
"Eles deveriam se preocupar c0111 isso e

manter limpo. Tenho netos pequenos e é
um perigo para as crianças brincar aqui
peito desse mato", reclama.

A responsabilidade pela manuten

ção e limpeza dos terrenos baldios é
do proprietário do imóvel. O setor de

Fiscalização de Posturas da Prefeitura
notificá os casos de irregularidades. UE
dado um prazo para o dono do terreno
fazer a limpeza, de 15 a 30 dias, e caso

ele não cumpra com isso, nós multa

mos", explica o fiscal de posturas, Car
los Fernando Piske. Amulta para quem
mantiver terreno baldio com vegetação
indevida é de cerca de R$ 108.

que tenha sala de vacinas. Ape
nas nos casos de mulheres grá
vidas ou que planejam engravi
dar dentro de 90 dias, a vacina é
contraindicada.

Em Jaraguá do Sul, a cobertu
ra vacinal contra o sarampo em

crianças de um a quatro' anos
tem alcançado índices acima de
95%. O último registro de saram

po em Santa Catarina foi no ano

de 2005. Em Jaraguá do Sul, o úl
timo caso ocorreu em 1998.

Ao verificar sintomas de sa

rampo, é preciso procurar aten
dimento médico para que seja
feito o diagnóstico. Outras infor
mações 'podem ser obtidas pelo
telefone 3276-8900.

Em Jaraguá do Sul, 95% das crianças
até quatro anos estão imunizadas
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"O NOSSO � TIDO TEM QUE
,

,

"."

SER GUADO SUL E REGIAO"
Ivo Konell (DEM) defende entendimento entre as siglas para obter representação política

PIERO RAGAZZI

. JARAGUÁ DO SUL

Ex-prefeito e ex-deputado estadual
por dois mandatos, Ivo Konell (DEM)
está de volta a uma disputa eleitoral.
Depois de ser impedido de concorrer
a prefeito em 2008, o demista

'

busca agora uma vaga na Câmara
Federal. O candidàto aposta nos

votos da região e no bom momento
da campanha de Raimundo Colombo
(DEM) ao governo estadual para
chegar à vitória.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

"

o Correio do Povo: Quais as

. razões que o levaram a disputar
uma vaga na Câmara Federal?

Ivo Konell: Erri primeiro lugar,
'estou 'a serviço do partido. Eu me

cornprometiem.züüê a ajudar.o
Democratas e o senador Raimun
do Colombo, que foram muito

.

.
,

importantes nas eleições munici-
pais. No princípio, eu achava que
nem seria candidato, pois poderia
ter outros nomes na região pela
coligação que apoia o Colom
bo. Mas ocorreram desistências,
como a do ex-deputado federal
Vicente Caropreso (PSDB).

O importante nessa eleição é
a representatividade da região e é

bom saber que temos várias can

didaturas que são mesmo de Ia
raguá do Sul. Temos nomes fortes

para deputado estadual, federal,
.um candidato a senador daqui,
um suplente, uma-atual senadora,
um candidato a vice.

Jaraguá do' Sul é uma cidade
muito forte economicamente e

socialmente, mas perdemos for

ça na política. Este ano é a nossa

chance de mudar isso. Vamos dei
xar de s.er um pônei que perde a

extensão da UFSC para Joinville,
como foi dito. '

IK: É falta de compromisso
com a cidade. Tinha muita gente
pensando mais em si ou na sigla.
Por isso, faltou entendimento en

tre os partidos na hora de lançar
suas lideranças.

OCP:
.

Quais as propostas do
candidato para o mandato?

IK: A cidade é forte, mas temos
problemas que não conseguimos
resolver sem ajuda do governo fe
deral. A BR-280, por exemplo. Não
adianta apenas duplicar, é preci
so retirá-la também do centro da

cidade, assim como a ferrovia. Os
OCP: Por que Jaraguá do Sul trilhos dentro das cidades devem

perdeu a forçapolítica que tinha?' ser usados para um transporte re-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



gional, de Corupá até Guarami
nm.

Iaraguá do Sul precisa demais
pontes, elevados, grandes obras.
Um exemplo é o elevado da Scar.
a projeto está pronto, mas está

orçado em mais de R$ 7 milhões.
A Prefeitura não possui esses re
cursos, é Brasília que tem.

O lixo é outra questão. Nós
hoje estamos mandando para
Mafra, isso

-

não pode ser aceito.
Uma região como a nossa, ficar

dependendo
.

de outra cidade
fora não tem cabimento. No sa

neamento básico, Jaraguá do Sul
vai chegar a 84% de cobertura no
final de 2011. Mas de que adianta

.

isso se as outras cidades não tra
tam? O rio é sujo da mesma for
ma. É preciso pensar no assunto

de forma global, mas as outras

Prefeituras não dispõem de re

cursos para isso. E aí que entra

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira, 16 de setembro de 2010

um deputado federal.
Além dísso; precisamos lutar

por uma extensão da UFSC na

região. Os jovens precisam dessa

oportunidade. Quem paga. uma
faculdade privada sabe do que
eu estou falando, Na saúde, os

hospitais daqui fazem um bom

serviço, mas na região a situação
está complicada. Há problemas
na estrutura de Guaramirim, em
Massaranduba está fechado. De
vemos pensar em um hospital
regional público, pois daqui a

pouco vamos ter um gargalo nos
atendimentos.

OCP: Que estratégias o .can

didato adotou para conquistar o
voto dos eleitores? A campanha
está focada apenas na região?

IK: Toda a sociedade está
mobilizada para que tenhamos
uma representação em Brasília.

As campanhas estão dando re

sultado e podemos sim vencer. A

ligação com o Raimundo Colom
bo pode nos ajudar em muito, já
que ele vem crescendo nas pes
quisas.

Minha campanha é regional.
O mais longe que fui é São Bento
do Sul. O foco são as cidades do
Vale do Itapocu, incluindo São

João do Itaperiu e Barra Velha, e
mais Pomerode, onde o Demo

cratas local fechou com a minha

campanha.
.

Nessas cidades, temos algo
em torno de 180 mil eleitores. É
possível se eleger apenas com

esses votos, pois com 70 mil vo
-tos um candidato pode ser eleito
dentro da tríplice aliança.

O que me preocupa é que
temos candidatos a deputado
estadual que trazem candida
tos de fora. Eles pertencem à

mesma coligação. Eles estão

pensando na disputa de 2012.

O nosso partido tem que ser

Iaraguá do Sul e região. Nós es

tamos numa coligação, porque
remar para lados opostos?

. OCP: O excesso de candida
turas na região atrapalha?

IK: São muitos candidatos e

pode ter certeza que todos terão

alguma votação. Podem fazer
uns setemil votos e isso fazer fal
ta para nós no final. São dez con
correntes para 40 vagas na esta

dual e quatro para 16 na federal.
A disputa por Brasília é maior.
Tem federal de fora que fez sete

mil votos em 2006. Émuita coisa.
O objetivo da tríplice é eleger

dez ou 11 candidatos. Existe um

grupo de pessoas que faz o voto

útil, vota em quem ganha. E eles

chegam a 8% do eleitorado.

Política 9

OCP: Uma avaliação do ce

nário estadual e nacional.
IK: A campanha estadual

está muito forte e tem um en

gajamento total agora dos alia
dos. O DEM apoiou o PMDB

nesses oito anos, agora vem a

retribuição. A possibilidade de
Raimundo Colombo ganhar no
primeiro turno existe. Isso seria
extraordinário.

No cenário nacional, as pes
quisas apontam eleição no pri
meiro turno, mas há um trabalho
de conscientização para que a '

situação não seja resolvida já. A
campanha do José Serra errou

muito no começo, não podiam
ter escondido � ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso e

jamais deveriam ter usado a ima

gem do Lula no horário eleitoral.
Eles não souberam se posicionar
como candidatura de oposição.

PIERO Ri\GAZZI .

"
Jaraguá do Sul é uma cidade muito forte
economicamente e socialmente, mas
perdemos força na política. Este ano é a

nossa chance de mudar isso.

"

"
Um exemplo é o elevado da Scar.

O projeto está pronto, mas está orçado em
mais de R$ 7 milhões. A Prefeitura não possul

esses recursos, é Brasília que tem.

"

A campanha estadual está muito forte
e tem um engajamento total agora dos

aliados. O DEM apoiou O PMDB nesses oito
anos, agora vem a retribuição.

"

. .�.

"
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jetoparaUSO dos
.

trílhos éapresentado
Seminário debate transporte de passageiros pela ferrovia
GUARAMIRIM

O transporte de
passageiros pelos trilhos
pode ser mais um meio
de locomoção coletiva e

pública entre Jaraguá do
Sul e Guaramirim.

proposta de implantar
os VLT (Veículos Leves
sobre Trilhos) está con

centrada no projeto de

Reurbanização da Faixa de Do
mínio da Rede Ferroviária Federal
Sociedade Anônima, atualmente

Alternativa
o econômica e

ecológica
Segundo Pereira, o transporte

através deste trem, também conhe
cido como metrô de superfície, será
uma alternativa ecológica e econô-

,

mica. A princípio, a ideia é urbani
zar a estrada de ferro entre Jaraguá
e Guaramirim, mas no futuro ela

poderá ser ligada àpassagem deCo-
o rupãa Joinville, passando pelo cam
pus da UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina), que será instala
do àsmargens daBR-IOl.

Entretanto, antes de toda essa

mudança, o geógrafo afirma que
ainda é preciso fazer o contorno

ferroviário que vai retirar os trens da
área de tráfego mais intenso. "São
Francisco do Sul e Joinville já estão
fazendo O contorno ferroviário, os
próximos serão Guaramirim e Iara
guá", espera. Por enquanto, o Dnit
(Departamento Nacional de Infra
estrutura de Transportes) não tem

previsão de quando acontecerá a

retirada dos trilhos da ALL do cen

tro da cidade.A implantação doVlT
começou a ser discutida no governo
do prefeitoMoacirBertoldi.

permitida através de concessão à
ALL (América Latina Logística).

Hoje, a alternativa será apre-
, sentada como solução de parte
dos problemas no tráfego dos

municípios vizinhos pelos repre
sentantes das duas Prefeituras,
parcerias no projeto, durante a

16a Semana de Tecnologia Me

troferroviária, que acontece em

São Paulo e encerra hoje.
o

De acordo com o geógrafo da
Prefeitura de Guaramirim, Fábio
Pereira, apesar de o projeto ainda
estar ganhando formato, com a

apresentação daproposta serámais
fácil conseguir recursos do governo

federal, ou da própria iniciativa pri
vada. "É o embrião do projeto, mas
temos que pensar grande".

A maior parcela dos trilhos
corta as áreas centrais e pode ser

sinalizada com semáforos assim
como no trânsito convencional
sem causar congestionamentos,
defende o especialista. Outra

vantagem é que mais passagei
ros podem ser transportados, o

que também ajuda a desafogar
as vias, principalmente nos ho
rários de pico.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Trilhos poderão ser usados para transporte coletivo de passageiros

PIERO RAGAZZI

Moradores ganharão cabras leiteiras custeadas pela Prefeitura

I .

Programa Cabra Leiteira
r tem 15 famflias cadastradas

�,II
I

GUARAMIRIM
o programa Cabra Leiteira,

aprovado pela Câmara de Ve
readores de Guaramirim, co
meça a dar os primeiros pas
sos.ASecretaria deAgricultura
cadastrou, até o momento, 15
famílias interessadas. Mas,
segundo o responsável pela
pasta, João Valdemiro Dalprá,
são necessários, no mínimo,
20 interessados para oferecer
o curso de manuseio dos ani
mais para depois iniciar aprã
tica de criação no município.

- A Prefeitura vai adquirir 40
cabras leiteiras por R$ 12 mil.
Podem participar do programa
Cabra Leiteira moradores do

secretário, o objetivo é oferecer
mais quálidade na alimenta

ção, sem custos para as famílias.
!

"O leite de cabra é um alimento
_

muito nutritivo, principalmente
para idosos e crianças", enfatiza.

O governo municipal vai
doar as cabras, e depois de
.dois anos as primeiras fême
as nascidas serão repassadas
para outros interessados. Se
nascer macho, à família pode
ficar com o animal. Para ga
rantir o cuidado das fêmeas,
os moradores assinam um

contrato. O beneficiado não

pode vender e nem abater a

cabra, ou pagará R$ 300. Dal

prá pretende criar 500 cabras

interior da cidade. Conforme o' no município em seis anos.

Quase pronta a programação
da 22a edicão da Schütlenfest

�

JARAGUÁ DO SUL
Na próxima semana, a pro

gramação da 22a Schützenfest
deve ser concluída, assim como

deve acontecer o lançamento da
festa. A Prefeitura de Jaraguá do
Sul pretende anunciar oficial
mente a data amanhã.

Conforme o coordenador da
Comissão de Divulgação da CCO,
Agostinho de Oliveira, três ati
vidades já têm datas definidas.
Uma delas é o tradicional Tiro da '

Imprensa, a ser realizado no dia
24, a partir das 19h30. Além da

disputa individual, haverá com

petição por entidade.
Outra data definida é a do

Desfile de Lançamento. No dia 25,
o evento inicia às 10h, na Funda-

ção Cultural de Jaraguá do Sul. Os

representantes das sociedades e

clubes percorrerão a Avenida Ge
túlio Vargas até a esquina da Ma
rechal Deodoro, passando pelo
Calçadão e encerrando o desfile
na PraçaÂngelo Piazera. Também
está confirmada a realização do
Baile de Escolha daRainha no pri
meiro dia da Schützenfest, em 7

de outubro, após a cerimônia ofi
cial de abertura da festa, às 20h,
com a premiação das majestades
de tiro das sociedades.

As bandas Bavária, no pa
vilhão ''X', e Estrela de Ouro, no
pavilhão "B", estão confirmadas
como as atrações da noite, quan
do o público terá acesso gratuito. à
Schützenfest,
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Festi deDança
reúne1300talentos
Seis categorias diferentes se apresentam no palco da Scar
JARAGUÁ DO SUL

Nos prÓximos dias, a rotina
de ensaios dos grupos de
dança da região deve ficar
cada vez mais intensa.

a noite de ontem, um
evento na Scar (Socie
dade Cultura Artísti
oa 'de Jaraguá do Sul)

marcou o lançamento, da 16a

edição do Jaraguá em Dança,
que está agendado para acon
tecer entre os dias 22 e 26 des
te mês. No total, o evento deve
reunir quase 1300 bailarinos

que se dividem para dar vida a

139 coreografias distintas.

Os grupos de dança Dois Pra
Lá Dois Pra Cá, de Joinville, e o

Studio Vida Ativa, de Iaraguá do

Sul, deram uma prévia do que es

pera os jaraguaenses na próxima
semana - mas nem todas as atra

ções do evento foram definidas.
"Teremos uma atração de outra

cidade que será uma das princi
pais, mas ainda não temos cer

teza de qual grupo virá", afirmou
na tarde de ontem o diretor-pre
sidente da Fundação Cultural,
Jorge Luiz da Silva Souza.

Os gêneros também não foram
.

especificados, ,mas uma grande
variedade de estilos deve ser tra

duzida em movimentos criados

pelos 40 coreógrafos que fazem

parte do espetáculo. Ao contrário

dos últimos anos, o evento irá
deixar o Ginásio Arthur Muller e
será transferido para a Scar. "Op_
tamos pela Sociedade porque
ela tem um dos mais modernos
teatros do Brasil, e o público terá

acomodações de primeira", expli
ca o diretor-presidente.

'

As apresentações serão di
vididas em seis categorias dife-

,

rentes, partindo das crianças de
4 a 6 anos até a categoria sênior,
para maiores de 40. O valor dos

ingressos não estão definidos,
mas a previsão é de que o preço
seja apenas "simbólico", segundo
Jorge Souza.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

As 26 instituições que participam do 16° Jaraguá em Dança têm até o dia 22 para fazer os últimos ajustes

PEÇA SERÁ ENCENADA HOJE DE MANHÃ

'OS conflitos pessoais de Chapeuzinho Vermelho'
Não há quem desconheça a

história de uma pequena garotinha
que, comum chapeuzinho de velu-

, do vermelho e uma cesta de doces,
resolve atravessar uma floresta para
chegar à casada avó e acaba encon
trando um Lobo Mau pelo cami
nho.ACia. Alma Livre, no entanto,
resolveu usar a arte dos bonecos

para levar este conto dos irmãos
Grimm aumnovo patamar: o con
traste entre a face boa e a ruim que
existe em todo serhumano.

O enredo é o mesmo narrado

pelos dois alemães, mas durante o

espetáculo a personagem principal
acaba entrando em conflito com ela
mesma. Além de ChapeuzinhoVer
melho em forma de boneco, o con
traponto é feito pela sua "sombra"
que se toma outro personagem e,

com quem ela compete conforme o
desenrolar dahistória.

Recomendado para crianças de
la a 4a série, o espetáculo de bone

cos, que faz parte do repertório da

Companhia há cerca de um ano,
seráapresentado às 9h dehoje, atra-

vés do projeto' Palco livre, na Scar

(Sociedade CulturaArtística de Iara
guá do Sul).Apesar de serdireciona
do às escolas, a Scar também estará
aberta para o público em geral- e a
entrada é franca.

SERViÇO
O QUÊ: Teatro de bonecos

"Chapeuzinho vermelho na terra dos

bonecos", com a Cia. Alma Livre

QUANDO: Hoje, às 9h
ONDE: Scar

QUANTO: entrada gratuita
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PIERO RAGAZZI

I

!

I'r
1

1
Ontem, três exíblções gratuitas da coletânea foram feitas no Museu

Documentários sobre Jaraguá
estão sendo relançados

daços. É algo que se lê toman
_

do um cafezinho, e consegui
mos juntar também um ótimo
acervo de fotos para ilustrar as

etapas do desenvolvimento da
cidade", explicaGilmar.

A primeira parte do filme
trata da colonização, desde
o período Jourdan, ferrovias,
pontes, religião e educação. A
segunda etapa, sobre a história

política, retrata a emancipação,
revoluções, os prefeitos e a in
fluência da 2a Guerra Mundial
na cidade. Os principais em

preendedores e aspectos do
desenvolvimento industrial es
tão reunidos no capítulo sobre
a economia, e a evolução dos

aspectos sociais completa ahis
tória. O vídeo ainda traz um ex

tra sobre a história daWeg, que
patrocina o relançamento. Nos
próximos meses, a intenção é
exibir todos os documentários
nos bairros deIaraguá do Sul.

! I

I

A partir de agora, quem
quiser conhecer um pouco
mais da história de Iaraguá do
Sul sem precisar recorrer aos
livros terá apenas que se diri-

.

gir a uma das vídeolocadoras
da cidade. Este mês, a coletâ
nea de documentários 'Iara
guá Ontem e Hoje', produzida
em 2000 e distribuída para as

escolas emVHS, está sendo re
lançadatambém em DVD.

Ao todo, os quatro capítulos
da história levaram cerca de dois
anos para ficar prontos, desde o

início da coleta de informações.
I Segundo o pesquisador, roteiris-

1..1" '

ta e diretor dos documentários,
Gilmar Moretti, alguns kits con-

tendo o DVD e o roteiro do filme
também serão distribuídos nas

. escolas e videolocadoras, e a lo

cação deve ser gratuita.
'Além do filme, o pequeno

livro que o acompanha traz um
panorama da história em pe-

Exposição homenageia
.

ex-combatente
Durante a 2a Guerra Mundial,

de 1939 a 1945, cerca de 25mil bra
sileiros foram enviados à Europa
para participar das frentes de com
bate. Entre osmilitares, estavam 86

jaraguaenses - e segundo Andréia
Lopes, responsável pelo "FEB- Mu
seudaPaz:', Iaraguádo Sul foi omu
nicípio que mais enviou soldados
se for considerado o número de
moradores em cada cidade.

Por isso, o museu está orga-,
nizando uma série de exposições
para contar a história e experiên
cia de cada um dos jaraguaenses.
Em maio, o homenageado foi
Ferdinando Piske. Hoje, a partir
das 19h, é a famíliade Guilherme
Humberto Emmendoerfer que
estará no museu para contar a

história do soldado.

O projeto "Memória dos Ex
Combatentes" reúne pertences e

fotos dos integrantes da Associa
ção Nacional dos Veteranos da
FEB (Força Expedicionária Brasi

leira), que continuam em exposi
ção no museu mesmo depois da

confraternização. "A intenção é
valorizar os pracinhas jaraguaen
ses que estiveram em combate,
um de cada vez"; contaAndréia.

SERViÇO
O QUÊ: Exposição e confrater

nização com a famílla do ex-com

batente Guilherme Emmendoerfer,

QUANDO: Hoje, a partir das 19h.
ONDE: No "FEB - Museu da Paz",
instalado junto à Fundação Cultu
ral. ENDEREÇO: Avenida Getútlo
Vargas, 405. ENTRADA FRANCA
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Plural,

eatriz Sasse
:

Tequila Baby é uma banda de

punk-rock formada em 1994,
em Porto Alegre. Os integrantes
são: Duda Calvin (vocal), James
Andrew (guitarra), Rafael Heck
(bateria) e Davi Pacote (baixo).
Em turnê, passam por aqui nesta
sexta-feira, no London Pub, com
produção da China Bird. Eles

apresentam o trabalho "Lobos
não usam coleira" em conjunto
com os antigos sucessos. A ban
da respondeu entrevista exclusi
va para a página Plural. Confira!

o grupo temmais de 15 anos,
. foi difícil conquistar o público le
vando o punk rock gaúcho além
das fronteiras? No início, como
'para qualquer banda, foi compli
cado conseguir lugares para tocar,
gravar, etc., mas é uma questão de
trabalhar, fazer música e se dedi
car' nem parece que já temosmais
de 15 anos, cada vez está mais di
vertido fazer isso, se não são as

pessoas, como você, nos lembrar
que temos mais de 15 anos de
banda, a gente nem ia se dar con-

, ta, e olha que nem ganhamos bai
le de debutante, come) as garotas
que fazem 15 anos, hehehe. Afinal
é "X' Tequila Baby né?

4784330306
beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse
.flickr/ beasasse

'

orKut Beatriz Sasse

andado? Bastante shows, o que é
bacana demais. Estamos rodando
pelo Brasil e espero que em breve

, pela'Argentina e Uruguai.

Quando a .banda segue em

turnê pelo Brasil, como fica a fa
mílíatAcompanha ou rolamuita
saudade? Já estão acostumados,
já faz mais de 15 anos, como você
nos lembrou. A galera já relaxa
com estas paradas de dias longe
de casa.

Qual o segredo para que o

show tenha energia e sintonia
entre público e banda? Se diver
tir! E muito! As pessoas' notam
isso numa banda, sabem quando
uma banda está se divertindo to

cando, isso passa para o público,'
no final todos estão felizes e con

tentes com o show.

o que significa "fazer músi
ca" para vocês? Puxa! É viver, né?
Acredito que só fazendo música
uma banda continua viva, se para
de compor, para de renovar, uma

banda ativa, tem que compor.

Mandem um recado para a

galera de Iaraguã do Sul, que se

prepara para receber vocês ama
, nhã, Muito' bacana poder estar

.
com vocês em Jaraguá, levem

. seus amigos, as pessoas que vocês
'mais curtem. É uma celebração à

sei dizer o mês exatamente. .vida, li' este pequeno momento

'; ,,,- .,;�: -,�,,�.<;.,�.,' �_:,...,: ;.t:;�;_ ';-fÇJ_ui·pop-emosserfelizescom·UI1;.Ia
Como está a agenda? O que- simples' canção, vai ser uma hon-

vocês têm feito? Por' onde tem ra ter vocês no show.

"
"Lobos não usam coleira" -vamos um DVD no show.de 15

':�é um 'álbum de 2008,' há outro anos, em 2009, no bar .c)Ei.tiiãq.
... projeto em andamento? 'Para Vamos lançar este DVD e -um

, '. quan�o está previsto? Sim, gra- disco novo de inéditas, mas não
------------------------_.-

.

INAUGURAÇÃO '. ,"
'. A Triton inaugura nesta sexta-feira novas e modernas instalações

,

e lança a coleção Primavera-Verão 201 L Será a partir das '17 horas, na
Reinoldo Rau, 144, ao lado da CoIcci. Outras informações: 3275�6160.

". '. .' Concerto gratuito
,A Orquestra Filarmônica Scar traz de volta à cidade a temporada

"Caminhos da Música". Sob a regência do maestro Daniel Bortholos
si, a apresentação ocorrce nesta quinta-feira, às 20 horas, e comemo
ra o aniversário daWeg. Os 'ingressos gratuitos devem ser retirados

antecipadamente na bilheteria.Shantala
Será dia 18, das 13h30 às 16h30, mais uma edição do curso de

Shantala - massagem indiana para bebês. Voltado para mães, pais,
gestantes e quem deseja promover o bem-estar físico e emocional
em bebês e crianças. O curso é teórico-prático, acompanha apostila
e óleo paramassagem. Inscrições estão abertas, na ClínicaMaria Mu
lher. Informações' no wwW.naturologiajaragua.blogspOt.COIIl, e-mail
fcfock@gmail.com ou pelos telefones 3274:-8651 í 3372-1417.

I,NTERNAGIONAl
, O Centro Cultural da Scar recebe a premiada "Noche Flamenca" e

a bailarina Soledad Barrio para apreseritação única amanhã, às 20h30.
Pela primeira vez em Iaraguá um dos melhores espetáculos da dança
flamenca, Ingressos na secretaria da Scar a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia,
'estudantes e pessoas acima de 60 anos). Informações 3275-2477.

,
.

-'

.

dia
LONDON PUB·

Show "Lobos não usam coleira"
com Tequila Baby e abertura com

,

Rota de Saloon. Ingressos ante
cipados: RS 20 (2° lote) e R$ 25
(3° lote). Pontos de venda: Posto
Mime (Reinoldo) e Center Som
(shopping). Produção China Bird.

SEVEN CHOPERIA. (Guaramirim)
Show com Douglas & Juliano

e mais DJs Alan e Alex. Elas não
pag-am até R$ 23h30, apos.R$ 10,

eles pagam RS 15 (10 lote). '

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Deluxe 'e o melhor da
música house. Também Clube do,
Champanhe. Início às 22 horas.

CONTAT9S e OUTRAS OPÇÕES
LONDON .3055-00651Iondonjaragua.com.br

.. BIER HAUS· 3275-486619198-0515
ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE E COZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584

CHOPERIA SALOON • 3373-1673

LlCORERIA fULLDRINK· 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIAÁGUA DOCE· 33'71-8942

ADEGA AIROSOMENEZES· 3370-0220
ZUM SCHLAUCH • 3376-4822

SEVEN CHOPERIA • 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA· 8479-66461 rnommacornbr
.cARAMBAS • 333�22751 carambas.com.br,

,
.

-
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Campanha daCDL arrecada
20 toneladas de materiais

A Câmara de Dirigentes Lo

jistas de Iaraguá do Sul realizou
mais uma remessa de materiais

recolhidos na campanha CDL Re
cicla. Desta vez, a carga totalizou
4.730 quilos de material doado

pela comunidade que foi enviado
à reciclagem por empresa espe
cializada na seleção e destinação
de resíduos de produtos de infor
mática e eletroeletrônicos. '

Com apoio da Fujama -

Fundação Jaraguaense do Meio

Ambiente, a CDL já contabiliza

o recolhimento de cerca de 20
toneladas de itens diversos de
lixo tecnológico, depositados
pela população nas caixas cole
toras e posteriormente repassa
dos a empresas especializadas
na reciclagem e destinação fi
nal das sucatas.

A campanha prossegue sem

prazo definido para encerrar. Os
materiais podem ser depositados
em estabelecimentos comerciais
localizados em diversos pontos
da cidade.

(DL fez recolhimento de materiais nesta semana, campanha continua

SECRETARIA MUNtCJPAl SECRETARIA MUNICIPAL . PREFEITURA
DE OBRAS E URBANISMO DA EDUCAÇÃO DE JARAGUÃ DO SUL
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CLIC DO LEITOR
Esse

cãozinho não
tem nome

e muito
menos uma

família. Ele é
muito dócil e
brincalhão.
Para adotá
lo entre em

contato pelo
telefone (47)
3372-6075.

CRÔNICA
SÁBADOSEXTA-FEIRA QUARTA-FEIRA

CharlesZimm�rmann,
escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

CarlosHenrique ,

Schroeder, escritor
patriáaMorifes,

jornalista

Coisas de pequeruxos
Ah, os assentos também podiam ser mais bai

xinhos, ne?! Cansada de dar sorrisos amarelos

quando os engraçadinhos de plantão dizem que
viram um automóvel andando sozinho, Anita
nem responde mais a provocação. .

Nas viagens de ônibus a situação não é lá .

muito diferente. Mesmo com o equipamento
móvel disposto entre um banco e outro, os

pés jamais chegam à plataforma de descanso.
A coluna dói horrores e as panturrilhas e os jo

elhos também. Resta procu
rar encostos adicionais para
as pernas, como o comparti
mento para copos e garrafas .

de água, o assento da frente e

a criatividade por aí segue.
De gigantes também pare

cem ser as barra de segurança
disponíveis na parte superior
dos meios de transporte co

letivo, como o metrô e os ônibus que circulam
dentro da cidade. Com os ditos cujos, nem pu
lando dá para se salvar dos solavancos e freadas
dosmotoristas.

A saga prospera quando precisa tomar ba
nho fora de próprio domicílio. Às vezes se per
cebe agindo que nem canguru para alcançar o
botão de quente/frio. Isso sem contar o varal de

pendurar a tolha. Tão alto, nossa!
Anita não reclama, desistiu disso. Sempre tem

alguém que amanda usar saltos altíssimos até de

pijama. Ela se nega a tal solução: dá varizes. Pre
fere os baixinhos, são tão aconchegantes e belos.

m metro e cinquenta e cinco centíme
tros de altura e nenhum problema apa
rente com a estatura comprovada pelo

...... último e definitivo risco de lápis na pa
rede. A evolução existia e isto ninguém poderia
negar. ParaAnita, aquela fase de sonhar em pos
suir 1,5 mil milímetros ininterruptos de pernas,
tipoAnaHickmann, já havia passado faz tempo.
Depois de alguns anos de implorações aos céus,
compreendeu: ser pequena tinha lá seu charme.

Mas, ela só não entendia
uma ou outra coisa.

Continuamente, Anita ad

quire calças, em suma, jeans.
Aliás, gosta bastante do passa
tempo chamado de "comprar"
Prova, tira, pensa, repensa e

leva para casa o que a emagre
ceu, não ficou justo demais

e, claro, acima de tudo, gerou
conforto. Antes de acertar a conta, no entanto, a

situação é sempre amesma. Primeiro ela se espeta
com os alfinetes colocados na nova barra da rou

pa. Depois, nunca leva a bendita aquisição pronta
para usar. Ou fica na loja por alguns dias ou vai di
reto às mãos da costureira. E, lá se foram uns 20

centímetros de calça. Deveria ganhar desconto,
afinal o desperdício de tecido pertence à fábrica

Outras que costumam desprezar matéria
prima, na opinião de Anita, são as montadoras
de carros. Por que teimam emproduzir volantes
tão altos? Aliás, o dispositivo para 'aproximar 'o
banco do acelerador, freio e embreagem pou
co funciona.Ü fato é que aí ela fica grudada na
boleia e o problema permanece sem solução.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Os Mercenários (Leg) (15h, 17h, i9h, 2ih
- todos os dias)
• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, i9hi0,
2ih20 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
o Karatê Kld (Leg) (15h40, i8h20
- todos os dias) (13h - qua, sab, dom)
o A Origem (Dub) (2�h - todos-os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
o Nosso Lar (Dub) (14h, i6h40, i9h20,
2ih45 - todos os dias)
• Cine Mueller 2
o Karatê Kid (Leg) (18h45, 2ih30
- todos os dias)
·0 Último Mestre do Ar (Dub) (13h45, i6h
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
o A Epidemia (Leg)
(14hi0, i6h20, 2ih15 - todos os dias)
(19h - sex, sab, dom, ter, qua, qui)

• Cine Garten 1

°A Ressaca (Leg) (14hi0, i6hi0, i8h50,
2ihi0 - todos os dias)

• Cine Garten 2
o Nosso Lar (Dub) (14h, i6h30, i9h20,
2ih50 - todos os dias)

• Cine Garten 3
o ° Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, i6h40
- todos os dias)

,

o Os Mercenários (Leg) (19hi0, 22h
- todos os dias)
• Cine Garten 4

o Antes que o Mundo Acabe (Dub) (17h, i9h30
- todos os dias)
o O Bem Amado (Dub) (14h40, 2ih30 - todos
os dias)
• Cine Garten 5
o A Origem (Leg) (18h40, 2ih20
- todos os dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h30, i6h50
- todos os dias)
• Cine Garten 6
o Karatê Kid (Dub) (13h30, i6h20, i9h -

todos os dias)
o Karatê Kid (Leg) (2ih40 - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
o Nosso Lar (Dub) (14hi0, i6h40, i9h20,
2ih50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
o Karatê Kid (Dub) (13h30, i6hi0, i8h50
- todos os dias)
o Karatê Kid (Leg) (2ih40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
o O Bem Amado (Dub) (19h, 2ih20
- todos os dias)
o O Último Mestre do Ar (Dub) (14h20, 16h30
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
o A Ressaca (Leg) (13h40, i6h20, i8h40,
2ihi0 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
o A Epidemia' (Leg) (14h30, i6h50, i9hi0,
2ih30 - todos os dias)
• Cine Neumarkt 6
o Meu Malvado Favorito (Dub) (14h, i6h
- todos os dias)

.

o Par Perfeito (Leg) (18h, 20h, 22h
- todos os dias)

.kellyerdmann@gmail.com

NOVELASLANÇAMENTOS
ESCRITO NAS ESTRELAS

VitóriajViviane aprova o quarto e o berço que fo
ram usados por Daniel e Ricardo fica satisfeito. Afonso

tenta se aproximar de Yasmin. Guilherme pede que
Rute o ajude a conseguir a guarda dos filhos. Judite

pensa num plano para atingir Mariana e acaba so

frendo um acidente. Luciana encontra sua ficha no

orfanato. Jardel conta a verdade para Clara e Dalva se

surpreende quando a filha chama Mateus de pai. Ma
riana avisa Guilherme sobre o acidente de Judite e ele

corre para o hospital. Vicente faz mais uma regressão e

descobre que foi o pai de Daniel. Gunherme conta para
os filhos sobre o acidente de Judite. Etelvina vê Beatriz
e Sofia no prédio e tenta chamar a atenção de Filhinhó
e Xavier. Ricardo consegue abrir a caixa de Francisca.

TI TI TI

Gustavo conta para Bruna que Marcela fugiu de

casa e ela passa mal. Rosário, Clotilde e Jaqueline
veem as fotos de Valentim enquanto Jacques con

versa em particular com Marta. Jacques insinua

que Marta foi procurá-lo porque ainda gosta dele. Mar
ta se defende de Jacques e escapa levando a câmera
com as fotos de Valentim. Luti e Valquíria namoram.

Jacques descobre que a câmera sumiu. Camila ouve

Rebeca dizer que Orlando pretendia deixar a famíha na

miséria para fugir com outra mulher. Julinho' vê Ed

gar beijando Marcela. Ariclenes pede para reatar o

casamento com Suzana. Edgar chega à casa de Re

beca para terminar com Camila e encontra a noiva

desolada. Jacques vai à casa de Marta.
.

o livro narra a vida de Zaritê, a escrava que foi ven
dida aos nove anos de idade para o francês Toulouse

Valmorain, dono de uma das maiores plantações de

cana-ce-açúcar nas Antilhas. Como escrava .doméstíca,
·.ela filão padeceu as-dores e as, humHhâ,ções de seus,

iguais, mas conheceu as misérias de seus patrões, os
brancos. Ela torna-se responsável por cuidar dos dois
filhos do patrão: o legítimo, que teve com sua esposa es

panhola, e o extra-oficial, que teve com a própria Zarité. RIBEIRÃO DO TEMPO

Filó explica para Ellen que Arminda insistiu

para ela e Querêncio se mudarem para o solar.

Ellen aconselha a amiga a tomar .cuidado e afir

ma que Arminda lhe parece uma pessoa perigosa.
Querêncio tenta conversar com a filha, mas acaba
dormindo. Joca relata para Arminda que Bruno e

Teixeira estavam conversando com Querêncio na

boate. Querêncio conta para Filomena que Teixei

ra e Bruno disseram que Arminda é perigosa. Ari
confessa a Nicolau que está preocupado por ter

brigado com Querêncio, mas o senador afirma que

quem manda na empresa é Arminda, com quem
ele temias melhores relações. Nicolau diz ao pre
feito que quem estiver ao lado delevai se dar bem.

Filomena explica para Querêncio que Arminda falou

para ela alertá-lo que Teixeira e Bruno são perigosos.

PASSIONE

Gemma reconhece Giovanni e os dois ficam

emocionados. Diógenes inventa uma desculpa para

justificar para Brígida a ausência do marido. Antero/
Giovanni conta a Gemma o que teve que fazer para
se casar com Brígida. Adamo acorda e se desespera
ao ver o sítio em chamas. Diana fica feliz ao saber que
Gerson está indo a um psiquiatra. Gerson não conse

gue contar o seu segredo para o psiquiatra. Danilo
discute com Saulo e revela as mágoas que tem do

pai. Stela tenta acalmar o filho, qüe tem uma crise de

abstinência. Lorena sai de casa e Stela segue a filha.

Clô conta para Jackie que já sabia qual era o segredo
de Berilo. Fortunato se surpreende ao encontrar Berilo
em frente à sua casa. Danilo vai ao encontro de Boca.

Lorena conversa com Teima sobre sua mãe. Agnello
encontra Stela no shopping. Clara procura Totó.

Sean é um rapaz com um enorme problema: sua irmã,
grávida, está sendo ameaçada de morte por uma quadrilha,
pois deve uma enorme quantia aos criminosos. Aí entra em

cena Alistair, milionário que tem como hobby participar de jo-
gos macabros-com outras pessoas, e que propõe uma saída
a Sean: se o jovem permanecerescondido na cidade por 12

horas, 'semAlistai r encontrá-10, receberá uma fortuna",,'caso
'._

,
�. I

contrário, será assassinado."Filme. .'"

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



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Encare as mudanças com otimismo,

,

pois tudo indica que elas vão favorecer o

seu progresso. Dedique-se ao trabalho, não é hora
de pedir nada. Bom dia para .investir no convívio a

dois. As oportunidades que surgirem deverão ser

bem aproveitadas.

TOURO

(21/4 a 20/5)
As parcerias contam com ótimas vibra

ções. Tenha cuidado para não exceder
o s seus limites. Há perigo de se sobrecarregar
No amor, o clima é de entusiasmo. Apesar das
coisas estarem mais favoráveis para você, é bom
rezar e agradecer por suas conquistas.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
Há uma predisposição a se empe-

, nhar no trabalho de rotina. Não vai
faltar interesse e dedicação, mas os clientes

podem estar mais exigentes. Romance e família
recebem boas vibrações. Preencha mais o seu

tempo e ocupe sua mente.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Saberá como prender a atenção dos

outros e melhorar o convívio com cole

gas e clientes. Tensões em família poderão ocor

rer, mas todos estarão mais carinhosos. Excelente

astral a dois. Fé, amor e esperança: essas palavras
rondam você neste momento.

o trabalho de rotina ganha um novo

embalo agora. Procure sermais pacien-
te ao lidar com gente autoritária. Alguém

que faz parte do seu cotidiano poderá se interes
sar por você. Gaste dinheiro somente éom coisas

importantes.

.vIRGEM

(23/8 a 22/9)
i O prazer de fazer o que gosta deve mar-

,I.
car este dia. Economia é a palavra de

ordem no campo financeiro. No romance,
seu sucesso será total. É importante que você es

teja com os pés no chão para construir uma rotina

saudável em todos os sentidos.

UBRA

(23/9 a 22/10)
Hoje, você vai querer se destacar. Será
necessário um esforço maior para atin-

gir os seus objetivos, mas nem por isso

deve perder o foco de suas necessidades emocio

nais. Com a Lua em Capricórnio, escolha ser feliz

com as pequenas coisas da vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Saturno indica que nem tudo vai

fluir com a urgência que deseja,
portanto não convém insistir em pro

jetos que estão amarrados. Na paixão, o clima
é de perfeito entendimento. É bom estabele
cer seus ideais de vida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Evite gastar energia em projetos de
vida que já provaram ser insatisfatér

rios. O astral 'favorece as novas conquís
tas. Segurança será essencial para você agora, so
bretudo no amor. Este é o momento de se dedicar

aos objetivos que se dispôs a alcançar.

CAPRiCÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Tenha cuidado para não assumir mais

responsabilidades do que possa cum

prir. Há evidências de estresse com a sobrecarga -

de trabalho. No romance, o clima é de perfeita sin

tonia. É aconselhável que aceite qualquer convite
para sair e se divertir mais.

,""""''''''''" AQUÁRIO
•

(21/1 a 18/2)
A melhor tática para chegar aonde de

seja, é trocar o ataque pela defesa. A

dois, há grandes chances de reverter uma

situação adversa. O mistério é a alma do negócio.
Dinamismo e disciplina são as energias que estão
favorecendo você neste momento.

PEIXES-

(19/2 a 19/3)
O astral é dos mais propíclos ao tra

balho de equipe ou que esteja volta-

do para o público. Talvez seja hora de

definir algumas prioridades para sua vida. No

amor, o clima é de união. Tente direcionar os

seus sonhos para a prática.
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Joana MaChado
em A Fazenda 3

Joana Machado, ex-namorada do jogador Adria
no, está confirmada no elenco da "Fazenda 3".
Ela se une a nomes como Monique Evans, Sérgio
Mallandro, Geisy Arruda, Thiago Gagliasso, a pani
cat Piu Piu e, a drag queen Nani People. Joana anda

passando em lojas de roupas em busca de alguns
presentinhos. Ela informa aos proprietários que vai

entrar na "Fazenda" e promete mostrar as peças em
rede nacional.

DIVIRTA-SE

Maior de idade
Prestes a completar 18 anos, o filho, roqueiro re

voltado e cabeludo, de um pastor da igreja resolve
fazer um pedido:

- Que carro eu vou ganhar quando fizer 18 anos?
-,. Se você quer ganhar um carro, vai ter que se

esforçar...
- Como assim?
- Você melhora suas notas na escola, estuda a

Bíblia todos os dias e corta esse cabelo. O filho fica
meio chateado, mas se esforça para mudar e, um

mês depois, volta a pedir o carro para o pai.
- Filho, eu estou realmente orgulhoso de você -

diz o pai. - Você dobrousuas notas na escola e estu

dou a Bíblia incansavelmente ... Mas e o cabelo, filho?
- Ah, paizão. Lendo a Bíblia eu fiquei pensando ..

Sansão tinha cabelo grande, Noé tinha cabelo gran
de, Jesus tinha cabelo grande. E todos eles eram

pessoas maneiras!
- Com certeza! - concordou o pai. - Mas tem um

detalhe: todos .etes andavam a pé!

Nívea
Stelmailn não
pretende
posar nua,

A atriz Nívea Stelmann disse

que não pretende posar nua tão
cedo. Nívea, que é sempre alvo de
convites para posar nua em revis
tas masculinas, confessa que já
chegou a parar. para pensar várias
vezes na possibilidade, mas ainda
não sentiu que a sua vez chegou.
"Durante os meus 15 anos de car

reira, isso é um assunto constan-
.

te. Mas ainda não me ofereceram I

o suficiente. Mas nunca diga nun

ca.ueclera.

Portela quer ter
Sheron Menezes

Embora tenha acertado desfilar na Grande Rio,
a atriz Sheron Menezes está sendo sondada para
.ser rainha de bateria da Portela. A escola de Ma
dureira ficou encantada com o desempenho .dela
na 'Dança dos famosos'. Luciana Gimenez, antes
de confirmar a gravidez, era outro nome cotado na

escola, porém agora ,ela' terá que ficar de fora.

luciana Gimenez
envelhece no cinema
A beleza de Luciana Gimenez vai ficar escondida

no primeiro grande papel que a apresentadora vai
viver no cinema. Para viver Roseli, mu.lher de um

pescador, no longa "O filme dos espíritos", Luciana
teve que passar por um processo de caracterização
para envelhecer 30 anos., Para ganhar mais idade,
a apresentadora do "Superpop" ficava, em média,
quatro horas na sala de maquiagem.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógicamuito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1

a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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FLORISA
" '

- Rores e plantas artificiais e naturais
- Mudas de flores, plantas e frutíferas

- Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

(j7) 3371-0515 J 3371-8146
www.floresflorisa.com.br

Veja algumas dicas para aproveitar
cada centímetro da casa

ou apartamento e, ainda, garantir
uma bela decoração

Com a tendência domercado imobiliário em oferecer casas e apar
tamentos cadavezmenores cada centímetro do ambiente éprecioso.
Por isso. separamos algumas dicas para zocê aproveitar o espaço da
residência, sem comprometera funcionalidade e o estilo da decoração:
.• Elimine todos os objetos que

não combinem com a divisão'
e decoração pretendida ou que
não tenham qualquer utilida-.
de - não há espaço para acolher
coisas pouco essenciais. O que
escolher manter deve ter um lu

gar certo, porque ao manter tudo

'organizado, o espaço vai parecer
mais amplo e arejado;
• A escolha das cores deve re-:

cair sobre tons mais suaves e

claros que aumentam, de forma
natural, um espaço reduzido;'
• A luz natural é o melhor ami

go de um espaço pequeno, pois
ela amplia o espaço.
• Prefira cortinas leves e em

tons claros;
• Os espelhos são um dos me

lhores recursos para fazer qual
quer espaço crescer;
• Escolha portas de correr, pois

elas permitemmelhor aproveita
mento do espaço;
• Evite .díspor móveis junto

às portas e áreas de passagem.
Além de não ser prático, vai aper
tar ainda mais um espaço já por
SI pequeno.
• Aposte na mobília "curta" -

como pufes, cadeiras sem braços,
mesas baixas - para não roubar
centímetros preciosos do ambiente.:
• Objetos decorativos, princi

palmente os mais altos, devem
ser colocados Junto às'paredes, e
não em espaços abertos;
• É melhor optar por móveis

grandes em menor quantidade
do que muitas peças pequenas.
O excesso de móveis dá um as

pecto desarrumado ao espaço;
• Os móveis com bases abertas

são indicados para ambientes
mais apertados porque deixam o

espaço "respirar". Se vai ter mo
bília estofada, prefira padrões li
sos em tons neutros;
•Um chão visível fará qualquer

divisão parecer maior. Se você '

não abre mão de um bom tape
te, opte por colocá-lo apenas em

uma parte do espaço, deixando

sempre algum chão à vista;
• Em' vez de ter uma mesa de

centro, opte por um aparador
comprido e estreito nos fundos

.

do sofá ou então uma mesa de

apoio ao lado do sofá, que pode
ser colocada no centro sempre
que necessário.

_

• Opte por um sofá modulado,
que dá um ar menos fechado à

sala;
• Ganhe espaço com suportes

para TV afixados às paredes ou

modelos de LCD, que são perfei
tos para pendurar;
• Opte por beliches ou bicamas

no quarto de criança;
• O corredor é o local ideal para

armásios estreitos (para guardar
objetos diversos) ou para exibir a
biblioteca. Se preferir deixá-lo va

zio, pintar as paredes com riscos
horizontais irã à!oÍlgat o corredor;
• Os materiais transparentes

alongam qualquer área. porque
refletem a luz. Pode ser uma

mesa com tampo de vidro ou de .

acrílico, portas e armários com

vidro ou outros objetos;
.' Na cozinha, escolha uma

.

mesa que possa ser afixada à pa
rede e aberta exclusivamente na

hora das refeições;
• Os banheiros podem ganhar

, prateleiras bonitas e funcionais,
espelhos vistosos, porta - rolos
vertical para papel higiênico e

outras soluções práticas;
• Aposte na mobília multifun

cional para decorar com estilo e

praticidade: sofás-cama, mesas

de centro, bancos e pufes/baú,
móveis e eletrodomésticos em

butidossão uma boa pedida;
• Nos dormitórios, troque os

tradicionais criados-mudos por
nichos ou prateleiras;
• O espaço debaixo da escada

pode ser um lugar perfeito para
acolher uma mesa e um banco
com telefone, ou então uma prate
leira embutida.

3371.2910
GLOBA PISOS

: Rua João Januáno Ayroso, 10· sala 01 . Centro

global.plsos@yahoo com.br

Nesta salas baú faz as vezes
de mesa de centro

Corredor pode ser aproveitado
com objetos decorativos, como
aparadores e quadros

Profundidade
da escada
permitiua
crlação de
uma estante
.na parte da
frente, que
possui rodi
nhas e pode
ser movimen
tada, e uma
outra estante
nos fundos,
fixada
à parede

Portas de correr permitem melhor aproveitamento do espaço, servindo como divisor de ambientes
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Demarcenaria, gesso ou alvenaria, nichos podem ser

usados em qualquer ambiente, basta usar a'criatividade
uito utilizados nos

projetos de decora
ção, os nichos têm
o poder de revitali-

zar os ambientes, dando leveza
e funcionalidade ao espaço. É
uma espécie de prateleira onde
é possível colocar porta-retratos,
posicionar peças de decoração

r

ou guardar objetos. As aberturas
vêm sendo criadas nosarmários,
nas camas, nos banheiros, nos

pisos, nos tetos e nas paredes.
De marcenaria, gesso ou

mesmo construídos de alvena
ria, os nichos têm a vantagem
de trazer atenção para deter
minado local. Velas, plantas,
livros, vasos - tudo cabe nestes

,

pequenos espaços de decorar.
De acordo com a arquiteta Fer
nanda Longo, os nichos podem

ser de diversos formatos - prin
cipalmente redondos e retan

gulares -, mas o tamanho deve
ser proporcional ao espaço.

De acordo com ela, os nichos
com fundo espelhado são uma

ótima opção para decorar, dan-
. do a sensação de que o ambiente
é maior. Outra ideia que dá um

toque especial ao ambiente é o

nicho de gesso com iluminação.
No quarto, experimente substi
tuir a tradicional cabeceira por
um nicho em madeira. Se forem
feitos de marcenaria, os nichos
podem ser tipo baú e ainda ter

lugar para a roupa de cama (o
edredom, por exemplo). "Às
vezes o quarto não tem espaço
para colocar um criado-mudo,
por exemplo. Nesse caso, um

nicho atrás da cama serve de
FOTOS DIVULGAÇÃO

Nicho de gesso com iluminação. O tema es
colhido foram vasos de vidro na cor azul. Os
nichos têm tamanhos diferentes,
combinando com a proporção dos vasos

HARMONIA
.

.

.

.'.
.

Móveis·

Rodoviá BR 280 - Km 56 - Guaramirim/SC 1(47) 3373-049013373-4896
site: www.harmoniamoveis.com.br I e-mail: harmonia.moveis@terra.com.br

prateleira e apoio para os objetos
do dia a dia", ressalta Pernanda.

Para quem gosta de tudo à
mostra, os nichos podem ser usa

dos no banheiro para atmazenar
os xampus e papéis higiênicos;
no quarto, para os perfumes; no
escritório para os livros; e na

cozinha para guardar potes de
temperos e copos. No caso dos
copos, é interessante fechar o

nicho com uma porta de vidro,
evitando o acúmulo de pó. Mas
atenção: é preciso deixar tudo or

ganizado para o ambiente não
ficar com aspecto de "bagunça".
Enfim, as possibilidades para usar
este acessório decorativo são inú
meras, basta usar a criatividade.

Veja a seguir alguns exem

plos de como usar o nicho na

sua casa:

Gesso com nicho iluminado e espelhado
serve de cabeceira no quarto de casal

Nicho em madeira funcionando como
cabeceira. Projeto D�bora Aguiar
para a Casa Cor São Paulo 2009

Veja como os nichos foram usados com criatividade neste
lavabo, armazenando papéis higiênicos, toalhas e plantas

Nesta sala, o nicho foi embutido no teto
para abrigar a iluminação indireta

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRANSITO

Rodovias federaismelhoraram
.

Pesquisa revela graumaior de satisfação dosmotoristas quanto às principais estradas do país
As rodovias brasileiras
tiveram uma relativa
melhoria de qualidade entre
2009 e 2010, segundo a
Pesquisa Rodoviária da CNT

, (Confederação Nacional do
Transporte).

levantamento, que in
clui rodovias federais e

estaduais, mostrou que
..." a malha paulista con

tinua sendo a melhor do país.
Segundo a pesquisa, 14,7% das
estradas brasileiras podem ser

classificadas como
liótimas" e

26,5% como "boas". No ano pas
sado, a 'pesquisa apontava que
o país tinha 13,5% de suas ro

dovias em ótimo estado e 17,5%
em boas condições.

Mas nem todas as notícias
'

são positivas. Ainda que em

menor intensidade, a pesquisa
também apurou um crescimen
to das avaliações negativas das
estradas. De 2009 para 2010, o

porcentual de vias "ruins" pas
sou de 16;9% para 17,4%; en

quanto as pistas classificadas
como "péssimas" tiveram um

'aumento de 7,1% para 8% do
total. A grande diferença, que
explica o aumento proporcio
nalmente maior das avaliações
positivas, está na nota "regular",
que diminuiu de 45% em 2009

para 33,4% neste ano.

"'-

, São 'Paulo continua tendo
às melhores estradas

do país. Segundo a (NT, .

61,7% das rodovias,
paulistas podem se .

classificadas como ótimas.

Quando observados os dados

por unidade da federação, a pes
quisa mostra que São Paulo con
tinua tendo as melhores estradas
do país. Segundo a CNT, 61,7%
das rodovias paulistas podem se

classificadas como liótimas". Em

segundo lugar aparece a região
Sul, onde 28,6% das vias merece
ram a notamáxima.

,:;.

PREVISAO DO TEMPO

CHUVA E CALOR
Uma massa de ar frio e

seco deixa o·tempo firme
com nevoeiros isolados
ao amanhecer e presença
de sol entre nuvens.

Temperatura baixa.

Jaraguá do Sul
e Região'
HOJE

MíN: 18°C
MÁX: 22°C' ",'.".........,,11'''''"''

SEXTA

MíN: 18°C
MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 19°C

DOMINGO
MíN: 13°C
MÁX: 18°C

Parcialmente 'Nublm!\)
Nublado

ESTABILIDADE

Sol, frio e

calor á tarde

Do outro lado da tabela estão
as rodovias da região Norte, as

mais mal conservadas do país. O
índice médio de "péssimo" nas

estradas da região é de 22%. Ro
raima é o Estado que apresenta a

situação mais complicada, com
48,8% de sua malha viária avalia
da como péssima.

A pesquisa da CNT abrangeu
90.945 quilômetros e foi feita

por 15 equipes entre os dias 3 de
maio e 8 de junho.

.

A empresa COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONS

TRUÇÃO J.C. JARAGUÁ
LTDA-ME torna público que
requereu junto a FATMA a

Licença Ambiental de Ope
ração (LAO) para extração de
saibro e argila, numa jazida
com área de 1,74 hectares,
situada no local João Pessoa,
Jaraguá do SuL/SC, referen
te aos Processos FATMA IN
1352659/2010 e DNPM nO

.

815.587/2010.

PIERO RAGAZZI

Rodovias da região Sul estão em segundo lugar no ranking de satisfação

ESTIAGEM AGRAVADA
Nebulosidade
e pouca chuva

A partir do domingo, as frentes frias passam
por alto mar, provocando variação de nebulosi
dade e chuvamal distribuída principalmente no
Litoral.A situação de estiagem deve ser agravada
com o baixo volume de chuvas. A temperatura
estará mais elevada que o esperado para esta

época do ano, principalmente durante as tardes.

Amanhã e sábado, a massa de
ar frio e seco perde intensidade e

se afasta para o oceano, mantendo
o tempo estável com sol e poucas
nuvens. A temperatura deve conti
nuar baixa ao amanhecer no Meio
Oeste e Planalto Sul e em gradativa
elevação durante o dia em todas as

regiões.Ventos fracos amoderados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lourival Karsten
mbora o Dnit já esteja autorizado P?Ta licitar
as obras de duplicação da BR-280, persis
tem diversos entraves dos quais o maior é

.....0 canal do Linguado. Mesmo os defensores
da reabertura do canal não sabem quais serão os'

,

impa,Gtos ,dest� '��didae, pelo sim e pelo não, .nada I'"

vai ser feito. O niaís intriganté é o -môtívo pelotqual
não foi incluída no projeto a ponte de forma inde

pendente da decisão sobre a abertura ou não. As

sim, seria possível terminar a duplicação e deixar a

polêmica sobre a abertura ser decida no futuro, sem
interferir no tráfego, Da forma como está, está sen-

, �o criadomais ]JIll entrave ao progres�o.111 lU '

'r I
I

h
'! I, "

"
'

Guararapes
Esta empresa de confecção que atualmen

te trabalha para a rede varejista associada -

Riachuelo - anuncia investimentos de R$ 16

milhões para passar sua produção diária de
50 mil para 65 mil peças. Principal objetivo é
incrementar a venda e distribuição do jeans
Pool também para lojasmultimarcas.

índice Bovespa
Embora seja a principalmétrica da Bol

sa de Valores de São Paulo (Bovespa ) e te
nha sua evolução acompanhada pormuita
gente, ainda épouco divulgadaa sua fórmu
la de cálculo. Este índice é calculado com

báse na evolução das cotações de 68 ativos
de 62 empresas que respondempor 90% do
volume financeiro diário da bolsa. A cada

quàtro meses ocorre a revisão desta lista,
utilizando-se diversos parâmetros que bus
cam medir a relevância de cada ativo atra

vés do volume de negócios gerados. Como
algumas ações sobem mais que outras,
o índice funciona como um parâmetro
para decidir quem está acima e quem está
abaixo da média. Os investidores buscam

sempre identificar quais serão os cavalos
vencedores de cadapáreo diário.

Cartilha da Facisc
A Federação das Associações Empresa

riais de Santa Catarina realizou em Blume
nau o lançamento da Cartilha voz Única que
faz parte do projeto Voz Única da Facisc. O

projeto está focado na valorização do voto,
na aproximação entre as classes empresa
rial e política e no fortalecimento da repre
sentatividade pelo desenvolvimento.

Feirão do 'imposto
Acontece simultaneamente em todo o

país, no próximo dia 25, esta sensibilização
da população em relação à carga tributária.
A iniciativa nasceu em Joinville em 2003 e

depois disto alcançou todo o país através
dos Núcleos de Jovens Empreendedores.

,

Embora em Jaraguá os Jovens Empresá
rios tenham utilizado a Expo Feira para
diversas ações relacionadas com o tema,
no dia 25 haverá continuidade com, entre
outras 'coisas, a comercialização do veículo
Uno com impostos reduzidos.

.

TBC
A The Brands Com

pany, que responde pela
gestão de 10 marcas de,
moda entre as quais a Ecko
Unltd, está distribuindo
anualmente 1,5 milhão
de peças. E pretende pas
sar do faturamento de R$
180 milhões em 2009 para
R$- 300 milhões este ano.

A rBC tenta ingressar no
mercado infanto-juvenil,
atendendo o público de 8 a
16 anos. Concorrência para
as grifes da região.

, '

Economia 19

Weg 49 anos
A Weg comemora hoje 49

anos de forte atuação no merca

do. No fim de semana, O Correio
do Povo publica um caderno es

pecial sobre esta que é uma das
maiores empresas do país.

Queda
•

nos Juros
A Fundação Procon informa

que está ocorrendo em setembro
uma pequena reversão na alta das
taxas de juros para empréstimo
pessoal e cheque especial. Consi
derando as taxas praticadas, existe
espaço para muita redução.

Vai piorar?
Embora a indústria de trans

formação de São Paulo esteja acu
mulando este ano a geração de 180
mil vagas, a estimativa da Fiesp é
de que 60 mil destas vagas sejam
perdidas até o final do ano. Ainda
assim, o saldo positivo de 120 mil

postos de trabalho representará
um crescimento de 5% em relação
ao ano anterior e será o melhor
resultado percentual desde 2005.
A redução prevista se deve à previ
são de dispensas no setor de açú-:
car e álcool com o fim da safra.

Observatório
-

" Social
Este tema já foi levantado di

versas vezes no município ao lon

go dos últimos anos em reuniões
nas entidades empresariais com

exemplos contundentes sobre
a sua relevância nas cidades em

que foi adotado. No entanto, até o

momento, ainda é um projeto que
não saiu do papel. Faltamvoluntá
rios ou falta vontade política?

INDICADO,RES

Informa abertura de processo seletivo

Área! Requisito Cidade Inscrições e informações
Recepcionista/portaria: ensino fundamental Comparecer dia 20/09 às 10h

completo; experiência no atendimento ao Jaraguá do Sul no' SESC de Jaraguá do Sul

público; vaga preferencial para pessoa com
deficiência

Técnico de Iluminação e Som: Ensino

médio completo; Habilidade com sistemas de
sonorização e sistemas de iluminação cênica

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

Comparecer dia 20/09 às 10h

Jaraguá do Sul no SESC de Jaraguá do Sul

'r{!IJl1l(1iII/J!ili1ll/!filftJ/lJ1llRlllldllfllJl;nllll/l1lJJI/IfJl/llCJJlllfmllOmlfflf1JIill1Ii!IIDJi/lfú!1/ill1Jllll1l/flllRl'JffIiIl!!iDdlilll!lilf'JJ[j11JHJllfll1/l1filll.lmIdPIiJJI,�mlJ/Il'_IJil!1IiJIIiIITI/tflI!r!!llIidllJl!ljil1J!!iI!IIitJ/§JfJf!1j:1flIl!lf!1l1!1/tiil11J/fiJnJ!JJliJJfIl!III/IImU!IIIlJ!IJI!lJ�fJJIllJltll/iIImI/I1mIII11lIffP.1n/111t1/1!IlI1�tumJ/f!IJ1:m'JIij ,

� - .... :.
.

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site www.sesc-sc.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moagoncalves@netuno;com.br

Moa Gonçalves
Fofocódromo As sócias Gilmara

� de Freitas e Gislaine
Michels no coquetel
de inauguração da
loja Fine Fiore

"

m conhecido empresário depois de namorar uma linda cor-
retora de imóveis por vários anos e inconsequentemente fez
xixi fora do pinico, mas que preferiu, como diria um amigo,

�., a comidinha caseira, está sendo desprezado, descartado ,

pela "ex". Ele insiste em reatar, mas a loira não atende telefone,
não responde e-mail, cortou o caixa alta literalmente de sua vida.
Dizem que o homem está que é só chororô. .Neste caso eu sugiro
pra ele um copo de chope bem gelado da Kõnigs Bier.

"
Perdoe seus inimigos,
mas não os confunda

com um amigo.
PAULO FREIRE

Reta final vageração
o boa pinta Marcelo Krause,

com um sorriso de propaganda
de pasta de dente, anda paque
radíssimo e disputado entre as

gatinhas da nova geração. Ele
estuda veterinária em Lages e

não tem namorada firme. Adora
ficar... É filho do fisioterapeuta
Roger Krause. Sangue não é água!

"
bafão! Candidato a deputado

estadual voou em cima da car

te ira de diretor de uma empresa
de Iaraguá num posto de gaso
lina. Ele mandou botar 30 reais
de combustível e só tinha 10 no
bolso. O candidato implorou que
precisava urgente de vinte. Fim
de campanha. Vixe!

Do leitor
Resposta do leitor Cino Sch

mídt sobre a notinha "ViaGastro
nômica" naminha coluna de on
tem. "Moa, você tem toda razão

em relação à rua Presidente Epi
tácio Pessoa. Certamente, é uma
via gastronômica. Lá se come de
tudo. Frutos do mar, pizza, cevi
che mexicano, filé mignon, xixo,
'travecos', gays e prostitutas. Tem
comida para todos os gostos".

ln
Que legal pelo meu iPhone tenho recebido vários elogios so

bre a loja Cintilante, na Reinoldo Rau, pilotada pela amiga Ro

berta. Lá você encontra roupas femininas exclusivas da Some

day, que tem como garota propaganda a linda Grazi Massafera.

Sandálias, acessórios e artigos para presentes também podem
ser encontrados na loja. Vale conferir! Dica de hoje

Curtir a Choperia Scondidinho.
Todo dia uma novidade .

• Hoje no Kantan tem festival
de Sushi. Nada melhor para
uma qúinta-fgira.

• Dia 26 de setembro
acontece a 2a Pedalada

: Famosa Beneficente. Prestigieí
"

Confraternização, saúde e

ainda ajuda o próximo:

,
• O tradicional café daâarde

,
,

, aos domingos, no Hotel
Kayrós, até dezembro não será

.

mais servido. Por outro lado, o
delitioso àlmoço.qond;nua de":,
segunda a sexta.

• Com a presença da banda

Sygnus doRioGrande do
Sul, acontece no sábado;na.

I SociedadeAmizade, grande baile
da turma deDireito daFameg.

o amigo Paulo
Marquardt e toda a

turma do Jaraguá
, Fahrrad Gruppe estarão
dia 26 de setembro na

'

2a Pedalada Famosa

leitor fiel
NAS RODAS o leitor fiel de hoje é lona

than Titz. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias. Valeu mesmo!

• O boa gente Elias Muller e
toda família estarão dia 26 de
setembro participando da 2a
Pedalada Famosa.

•A queridaTerezinhaDepiné
parece vinho. O tempo passa
eela fica aindamelhor. Uns
dizem que é o amor. Até pode
ser. Mas a empresária é vista
constantemente caminhando
nas ruas da cidade, certamente é o
motivo de estar com tudo em cima.

• O restaurante Madalena anda
cada diamais bem frequentado,
com serviço de primeira e um

menu dos deuses. O empresário
JulianoVengrzen recebendo
a todos com maestria. Esta
semana estiveram por lá: Michel

Kiyama, Arlete da Belita e

Jaqueline Meirelles.

Onde
comer bem
ernJaraguá

No Restaurante

Típico Malwee, Além
da deliciosa comida
alemã, adona Marli
se e toda a equipe são
só simpatia.

'

Portal de Jaraguá
,

A direção do Portal de Iaraguá
está a mil com os preparativos
para movimentar dia sete de
novembro um mega festa em

comemoração ao aniversário
do shopping.

Falha nossa
Na coluna de, ontem registrei

que o casamento dos jovens Diego
Luiz, Dias e Daniela Luiza Hem
mer seria na sexta-feira. Errei! O
casório será realizado no sábado,
dia 18 de setembro. Falha nossa!

Juliana Pires também
,

prestigiou o coquetel
de inauguração da,

loja Fine Fiore

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

r Julimar Pivatto
* TERNI - ITÁLIA

Basquete em Fortaleza
....... s garotos do basquete do Colégio Evan

gélico Jaraguá já estão em Fortaleza (CE),
onde disputam as Olimpíadas Escolares.

_ 'Os jaraguaenses, que representam Santa

Catarina, estão no Grupo C, junto com Ceará,
Rio de Janeiro e Amazonas. O técnico Rafael
Müller disse que está consciente das díficulda-

TuíTADAS

',,"
'

" 'ji�1II! .,', "

,

�BD,mUfOIII,;I:Ia
.

l;!H1 tempo atrás o @

mlkdentínho recusou
uniapreposta do

Benfica de Portugal.Alegou que
teria dificuldade com o idioma!

I

Mestre dente. (Jlonaldo,.jogadbr
do'Corinthíans, tirando uma
onda com: o atacante Dentinho. I

, .

des que o time deve enfrentar, mas acredita que
pelo menos possa figurar entre os quatro me

lhores do torneio. 110 Rio de Janeiro é um Estado
de muita tradição, mas isso nos motiva ainda
mais", afirmou. Lembrando que a competição
é para atletas entre 12 e 14 anos. Na estreia on

tem, vitória sobre os donos da casa por 42:x29.

Estreia hoje
: Começa hoje a Liga Europa, antes conhecida como Copa

da Uefa e que pode ser comparada com a nossa Sul-Ameri
cana. O jaraguaense Filipe Luís está relacionado para o pri
meiro jogo do Atlético de Madri, contra o Aris, na Grécia. A
partida será às 14h (horário de Brasília) e terá transmissão da
ESPN Brasil. O time espanhol está no.Grupo B, que tem ainda

Bayer Leverkusen e Rosenborg, este último da Noruega. Teo
ricamente, os alvirrubros (que são os atuais campeões) são os

favoritos para classificação à próxima fase, ao lado do Bayer,
E tem ainda no elenco Diego Forlán, uruguaio considerado o

melhor jogador do Mundial da África do Sul.

DIVULGAÇÃO

+GOL DE PLACA + GOL CO,NTRA
Rafael NadaI. Entrou

para a história por ganhar
todas as principais compe
tições do tênis mundial. E
merecido. A decisão do US

Open foi uma aula, com.

grandes jogadas e também
muita raça.

Fesporte. Na era de twit

ter, blog e transmissões em

tempo real na internet, a

entidade segue arcaica na

divulgação de informações
dos Jogos Abertos. Uma coi
sa para se repensar nas pró
ximas competições.

I

lo.
l:
lO
lz

!
!
!

!
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Esporte 21

Tiro leva bronze por equipe
e um ouro no individual -

BRUSQUE
o tiro armas longas de Iara

guá do Sul segue firme na briga
pelo troféu da .modalidade. De-

- pois de conquistar a prata por
.equípe no ar seta, ontem os jara- -

guaenses ficaram com o bronze
no ar comprimido. Mas o des

taque foi a medalha de ouro de
Rocco Rosita no individual. Hoje
as disputas seguem com o cara
bina deitado e encerram amanhã
com o apoiado.

Medalha também na natação,
no revezamento 4:x200m livre fe
minino. As meninas da Urbano /
FME dominaram quase toda a

prova, mas na última atleta, Flo
rianópolis conseguiu assumir a

ponta e ficar com o ouro, deixan
do a prata para Jaraguá do Sul.

Nas modalidades coletivas,
as meninas do basquete dispu
taram o bronze, mas foram der
rotadas por Florianópolis _ por
80x28. O masculino também per-

deu (92x52 para Videira) e deu
adeus à competição. Já o futsal
masculino venceu Tubarão por
5x2 e lidera a 'Divisão Especial.
Hoje defende a ponta da tabela
com Florianópolis, às 15h15 na

Arena Multiuso.. Hoje seguem
também as disputas no xadrez e

no tênis de mesa.
DIVULGAÇÃO

Rocco Rosito conquistou o ouro

no individual do ar comprimido

R Marechal FlorianO Peixoto" n� 80 - 514 e 5 www.magacrecLnat:'Centro - JafaQuâ do Sul nt
'

(Aoladodo�) '-'.(47)337D..1_3 I 337G.1E!4D
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Umgol separa o
Flu doCorínthíans
Timão vence no Engenhão e encosta na liderança
DA REDAÇÃO
Agora apenas o saldo

.

de gols separa o líder
Fluminense do vice-líder
Gorinthians.

sso porque ontem à noite, no
Engenhão, o Timão aprontou
para cima do Tricolor e venceu

por 2xl, empatando em núme-
ro depontos,mesmo tendo um jogo
a menos. O time do técnico Muricy
Ramalho só segue em primeiro por-

'

que tem um gol amais de saldo (16
a 15). Quem encostou na briga foi o
Cruzeiro, que goleou o Guarani por

.
4X2 e está a um pontos dos líderes.

Por jogar em casa, o Flumi
nense fez sua parte, ao estilo do
técnico Muricy Ramalho. A me

lhor chance do time mandante

,

foi com Deco, aos oito minutos
,

de partida: ele passou por dois,
tabelou com Conca, mas chutou
por cima do gol. As chances mais
objetivas de gols foram do Corin
thians. Paciente, apostava princi
palmente nos contra-ataques.

E foi aos 44 minutos que o al

vinegro conseguiu abrir o placar.
,

Depois de cobrança de falta, Elias
cruzou para Iucílei, que dominou
a bola no peito e chuta no canto,
fazendo lxO.

�

Desde o começo do segundo
tempo. o jogo estava mais para o

Corinthians, que conseguiu che

gar ao 2xO aos 24 minutos: Ales
sandro foi lançado na direita, so
zinho, e cruzou rasteiro para Iarley

,

tocar a bola de carrinho.
Neste momento o Fluminense

estava mal e errava muitos pas
ses. Aós 24 minutos, Washington
desviou cruzamento de Mariano,
rasteiro e pela direita, para fazer o
gol e descontar no placar para lx2.

São Paulo e Inter
revivem duelo
da libertadores

. No encerramento da 22a ro

dada do Brasileirão, dois jogos
acontecem hoje às 21 horas. En

quantoVasco eAvaí se enfrentam
no Rio, São Paulo e Internacio
nal fazem um duelo no Morum
bi que relembra o ,emocionante
confronto 'que tiveram na semifi-

DIVULGAÇÃO/PHOTOCAMERA

Washington até marcou, mas não conseguiu evitar a derrota do tricolor

GA PÉONAT'C) BRASILEIRO - SÉRIE J\
CLASSIFICAÇÃO .

22aRODADA
ON1CM
Santos 4x2 Atlético{lO
Cruzeiro 4x2 Guarani
Grêmio 1x2 Palmeiras
Goiás 4x1 Botafogo ,

Atlético-PR 2x1 AtléticcrMG
Fluminense 1x2 Corinthians
Prudente 1x2 Flamengo
Vitória OxO Ceará
HOJE
21h - São Paulo x Intemacional
'21h - Vasco x Avaí

23° RODADA
SÁBADO
18h30 - Atlético{lO x AtléticcrPR
18h30 - Corinthians x Prudente

, 18h30 - Botafogo x Cruzeiro
DOMINGO
16h -Internacional x Vasco
16h - AtléticcrMG,x Vitória
16h - Guarani x Santos
16h - Palmeiras x São Paulo
18h30 - Avaíx Grêmio
18h30 - Ceará x Goiás
18h30 - Flamengo x Fluminense

Rebaixados para Séne B

nal da Libertadores.
Com jogos' disputados no fi

nal de julho e começo de agos
to, o Inter eliminou o São Paulo
ao vencer no Beira-Rio por lxO
e perder no Morumbi por 2xl.

Agora, porém, eles se reencon

tram pelo Brasileirão. Embalado,
o Inter faz boa campanha e, com.

32 pontos, sonha com o título. Já
o São Paulo vem se recuperando
depois da fase conturbada e já
tem 28 pontos, acreditando que

'. é possível conquistar avaga para
a Libertadores.

Ainda nesta quinta-feira,
acontece um jogo entre dois ti
mes que ocupam posições inter-'
mediárias no Brasileirão. Com 28

pontos, oVasco aposta no fato de

jogar em casa, no Estádio de São

Januário, para acabar com a sina
dos empates - já são dez no cam

peonato. E o Avaí, que tem 24

pontos, luta para poder se afastar
da ameaça 'de rebaixamento.

ARQUIVOOCP

'm"·

Tiago ainda não sabe se jogará contra o Foz amanhã na Arena Jaraguá

Tiago fará ressonância hOje
para avaliar lesão no quadril

JARAGUÁ DO SUL
O goleiro Tiago será sub

metido hoje a uma ressonância

magnética no quadril. O jogador
deixou a quadra com muitas

dores, no jogo de segunda-feira,
contra o Petrópolis.

De acordo com o fisiote

rapeuta Renato Jorge, exames
iniciais confirmaram a suspei
ta inicial de lesão no músculo

piriforme, que fica na região do
quadril. Falta agora realizar o

último exame, que determina
rá a extensão da lesão e servirá
como base para a definição do

período de tratamento e afas
tamento do melhor goleiro do
mundo namodalidade.

Por enquanto Tiago fica
fora das atividades com bola e

ainda é dúvida para o jogo de
sexta-feira contra o Foz. Para
esta partida, por sinal, a direto
ria da Malwee/Cimed fará uma

promoção· de ingressos. O anel

superior custará R$ 5 (mesmo
preço da meia entrada) e o in- .

ferior, R$ 10. As vendas iniciam

hoje nos Postos Mime, Girolla
Imóveis e Falcão Sports. A parti
da começa às 19h de sexta-feira.
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Solidariedadeem
meio àdordaperda
Família doa órgãos de jovemmorto em acidente
JARAGUÁ DO SUL

A- famnia de um jovem que
teve morte cerebral em
virtude de um acidente de
carro mostra que, mesmo
em meio à dor da perda, é
possível ser solidário.

s rins, fígado, pâncreas,
as córneas e um dos pul
mões de Kristian Luiz Al-

...... vize, 22 anos, foram doa
dos depois que a equipe médica
do Hospital São José confirmou
a morte do jovem 'na noite de

terça - feira. Ele foi parar na UT!

após uma colisão na rua João
Planicheck, na madrugada de

domingo. A batida envolveu o

Gol conduzido por ele e uma

motocicleta pilotada por Nilmar
de Barros, 29 anos. O motociclis
ta morreu na hora.

PIERO RAGAZZI

- Kristian era o mais novo de

quatro irmãos. Era contínuo e

morava com a família no bairro
Vila Rau. O irmão' dele, Sandro
Rogério Alvize, 38, conta que o

caçula estava voltando de uma

confraternização entre famílias

quando aconteceu o acidente.

Quando a morte cerebral foi
confirmada oficialmente pela
equipe médica, os 'familiares

decidiram doar os órgãos que
ainda funcionavam.

"Era uma vontade 'muito forte
que ele tinha. O Kristian sempre
dizia para a gente que, se um dia
acontecesse alguma coisa cóm

ele, era para doar os órgãos. Ele
fez questão de registrar, na pró
pria carteira de identidade, que
era doador", comentou Sandro,

-

que descreve o irmão mais novo
como uma pessoa alegre, extro
vertida e que gostava muito de

ajudar os outros.
De acordo com Sandro, a equi

pe médica informou a família que
as córneas seriam transplantadas
para dois pacientes ainda na tar

de de ontem, em Joinville. "Essa
atitude nos ajuda a superar a dor
da perda. Porque, mesmo não es

tando mais aqui, ele está salvando
vidas", disse Sandro.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

SUSPEITA É DE QUE FOGO SE ALASTROU DURANTE QUEIMADA DE MATO OU LIXO

Incêndio atinge morro com eucaliptos
GUARAMIRIM

.

Uma área de reflorestamento
de eucaliptos foi atingida por um
incêndio na tarde de ontem, no
bairro Corticeira, emGuaramirim.

Segundo os Bombeiros Voluntá
rios, cerca de cinco mil metros

quadrados do morro foram atin

gidos pelo fogo, que começou por
volta das 14h de ontem.

Quatro horas depois do início
do trabalho, a equipe ainda traba
lhava para combater as chamas e

não havia previsão de quando o

Bombeiros
calculam que
cerca de cinco

mil metros
tenham sido

atingidos pelas
chamas

no bairro
Corticeira

serviço seria concluído. De acordo
com o subcomandante da corpo
ração deGuaramirím, Edvar Pereira
deMello, até às 18h foramutilizados
mais de 30mil litros de água, três ca
minhões de combate a incêndio e a

ajuda de pelo menos 15 socorristas.

Segundo ele, a suspeita é de que o

fogo se alastrou durante urna quei
mada de vegetação ou lixo.

Além da ocorrência na Corticei
ra, os bombeiros de Guaramirim
atenderam outros três incêndios:
urn de grandes proporções no tre-

vo da BR-I0l, em Araquari, e dois
de pequeno porte, urn na SC-413

(Vila Freitas)' e outro no bairro

Poço Grande, na BR-280 (próximo
\ à FazendadaWeg):

Os bombeiros acreditam que os

quatro incêndios tenham aconteci
do durante queimadas. "Com a fal
tade chuva émais fácil as chamas se

_

alastrarem.'Orientamos osmorado
res a não fazerem esse tipo de ativi
dade", comentou. (Vejavídeo do in
cêndio no blogOvo de Codornano
sitewwwocorreíodopovccom.br) .

oi J ; ! ... �: _ .. I .. J_.i

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

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

O SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:
• LICITAÇÃO N°: 147/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: CONTRATAR PARA DESTINAÇÃO DE LODO PROVENIENTE DE ESTA

çÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 14/09/2010, das 8:00 h às 11:30 e das 13:00

às 16:00 h
• DATA DAABERTURA: 30/09/2010 14:00 horas

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório' do SAMAE, na Rua

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

Nelson Klitzke • Diretor Presidente

EDITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JARAGUÁ

DOSUL/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

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

com base no art. 18 da lei n° 6.766/79, o REGISTRO DE �!��yfo�
DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 384-Angelo Julio
Barruffi e na Servidão de Passagem S-407, Bairro Ilha da Fi-
gueira, perímetro urbano de Jaragua do Sul/SC, abaixo ca-

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

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima
publicação do presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que
subscreve este, no endereço da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683- centro,
Jaragua do Sul/Se.

JÁRAGUÁ DO SUL, 06 DE SETEMBRO DE 2010.
AOFICIALA

. EDITALDE INTIMAÇÃO
REPúBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODE SANTACATARlNA

Tabelionato do Munidpio eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Tabelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

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

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

Apontamento: 156930/2010 Sacado;AIRTON STISS Endereço: ESTRADA ISABELAI1'O- CORUPA-SC - CEP: 89278-000
Credor: COOPERATNAREGIONALAGROPECUARIAVALE DO ID\JAI Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 00102101 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.556,00 - Vencimento: 30/08/2010

Apontamento: 157035/2010 Sacado: CONSlRUTORAAJM ITOA Endereço: MAL.DEODORO DA FONSECA 13Ó9 SAIA
01 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-702 Credor: INSTAIADORAELETRICA CONTI IlDA Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: POI0720701 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 213,66 - Vencimento: 24/08/2010

Apontamento: 156947/2010 Sacado: DAVID USINAGEM ITOAME Endereço: RUA'ROTARY225 - JARAGUADO SUL-SC
- CEP: 89258-443 Credor: MANNESMANGUEIRASVIlDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 0056840101- Motivo:
falta de pagamentoValor: R$187,73 - Vencimento: 24/08/2010

Apontamento: 156554/2010 Sacado: DIVINE IND TEXTIL ITOA ME Endereço: RUA ARIHUR ENKE 436 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-755 Credor: ROVITEX IND COM DE MAlHAS UDA Portador: - Espécie: DMI - N" TItulo:
AI05670303 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 315,40 - Vencimento: 24/08/2010

Apontamento: 156849/2010 Sacado: DIVINE IND TEXTIL ITOA ME 'Endereço: RUA ARIHUR ENKE 436 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: 89255-755 Credor: ROVITEX IND COM DE MAlHAS IlDA Portador: - Espécie: DMI - N° TItulo:
A107045101 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 304,03 - Vencimento: 23/08/2010
.M � •

_

Apontamento: 156941/2010 Sacado: DORIVALGNEWUCH JUNIOR Endereço: R JOAOJ.AYROSO - JARAGUAESQUER
DO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: JARAGUA lRUCK IMPLEMENTOSRODOVOVIARIOS ITOA Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 3079 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 380,00 - Vencimento: 03/09/2010

Apontamento: 157051/2010 Sacado: EJH COM DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TRANSP Endereço: RWAITERMAR
QUARDT 131 SAlA 01 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: DICAVE GARTNER DISlR CATVEICULOS 11'

Portadpr: - Espécie:DMI - N'Titulo: 105257/12 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 1.500,00 - Vencimento: 01/09/2010

Apontamento: 156822/2010 Sacado: JOAO BODDENBERG -ME Endereço: RUA:EMILIO CARLOS JOURDAN 175 - CEN
TRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-100 Credor: IMPERIO DAS CHAVES COM FERRAGENS ITOA Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: S1141/10686 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 276,75 - Vencimento: 26/08/2010

Apontamento: 156982/2010 Sacado: MARILSE C. MOHR Endereço: RUA ClARA SCHREINER VERBINI - ESTRADA
NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-270 Credor: TELHAS KRUTZSCH COMVARMAT CONST LIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N° Titulo: 786 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento:'30/08/201O

Apontamento: 157026/2010 Sacado: ORBSYSTEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COMERCIAL ITOA Endereço: RUA
ARTHUR GUNTHER 134 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor: EMJ?RATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇOES S/A Portador: - Espécie: SJ - N''Título: 036.07.000122-2" Motivo: falta de pagamentoValor: R$
267.153,03 - Vencimento: 18/07/2008

Apontamento: 157027/2010 Sacado: ORBSYSTEM TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COMERCIAL 11'DA Endereço: RUA
ARIHtffi GUNfHER 134 - AMIZADE - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:MANUElAGOMESMAGAlliAES BIACAMANO
Portador: - Espécie: SJ - N°TItulo: 036.07.000122-2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 26.715,30 - Vencimento: 18/07/2008

Apontamento: 156429/2010 Sacado: SERGIO APARECIDO DE CARVAIRO Endereço: RUAWAITER MARQlJARDT 331
CS - VILA NOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-700 Credor: BV FINANCEIRA S/A CH Portador: - Espécie: CBI - N"
Titulo: 131008121 - Motivo.falta de pagamentoValor: R$ 1.331,92 - Vencimento: 30/10/2007

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 16/09/2010.
JaraguádoSul (SC), 16 de setembro de 2010.

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 12
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Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos. consulte um vendedor. Fotos meramente ilustraiivas. 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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1NWW.outoeIite.com�br Grupo Atlfo �lite 40 anos d aedibifidade. Lider de vendas da região. BANCOVOWWAGEN

Para quem �stá
pensando em fazer

dieta, esse é o melhor

momento, visto que o inverno é
uma ótima estação para quem quer emagrecer.
'Muitos acreditam que no inverno o

metabolismo do corpo fica mais lento e assim'

precisa-sé demais calorias para poder se
aquecer. No entanto, ao contrário disso, é no

inverno que o metabolismo acelera, porque o
,

,�::e corpo precisa produzir mais calor, ativando
,.",,�,�'jF assim,'mecanismos naturais q�e queimam

gorduras acumuladas. 0 corpp precisa manter

sempre a sua temperatura interna e com o

frio", para consegltItequilibrá�la, é f)reciso
queimarmais combustível. Nesse período é
ideal associar uma boa FÓRMULA NATURAL e

supressora do apetite, causando a sensação de
saciedade e assim dírninuindc a fome e na queima
de gordura localizada principalmente no abdômen,
diminuindo a circunferência na cintura. Pode ser

usada para evttar o depósito de gorduras na parede
"

.

das artérias coronarianas diminuindo os riscos de

problemas cardíacos.

COMWlSTO EMAGRECeDOR 3
Fórmula que associa Caralluma fimbriata,
Faseolamina e Citrus.

CARAL�UMA FIMBRIATA: Além de suprimir a fome, a
Caralluma também diminui a circunferência da
cintura e diminui a vontade de comer doces.

, FASEOLAMINA: Extraída do feijão branco, a '

Paseolamlna é uma glicoproteínatque seqüestra
40% do carboldrato consumido, inibindo assim a

absorção de uma parte dos carboidratos ingeridos
na dieta. O resultadc é aredução dosnfvels de
açúcares e as Ealorlas atribuídas a eles e uma

dtminuição das reservas de gordura.
CITRUS: Obtido'da laranja amarga, agita o ritmo do

seu organismo,.acelera o metaoolismo,
I, premovendo um maior gasto de calorias e,

..

COhS€Qüentemente, a qlJeima de estoques de

'�ordura. ;

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança

4732746000

COMPQSTOEMAGRECEDOR 4

Fórmula que associa além da Caralluma,
Faseolamina e o Citrus, a Caseclamina, que inibe a

absorção de parte das gorduras (Hpfdeos] ingeridos
e a Quebra pedra, que atua como diurético,
hepatoprotetora e hipoglicemiante (sequestra a

.

glicose no sanguej-ajudando no controle da
glicemia.

KOURO
O KOUBO possu] propriedades importantíssimas no

,

processo de.emagrecimento, sendo um potente
moderador de apetite, que auxilia no processo de

emagrecimento estimulando o organismo para
Iiberar mais insulina à célula, saciando a fome e,

principalmente, diminuindo a vontade de comer
.

doces. Age também estimulanao, o organismo a'
utlliaar suas próprias reservas energétioas,

'

auxiliando ná �ueima oe gordura.
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