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2 História

A primeira de todas �
as Constituições
No dia 17 de setembro de 1787, é assi

nada a Constituição dos Estados Unidos.
Ela estava sendo discutida e aprovada pela

, Gonvenção COnstitucional de Filadélfia, na
, :�ensilvânia, desde o dia 25 demaio.ACons-

..···:t"'í

,.;�fuiçã9 exprime um meio-termo entre a

::t�dência estadista defendida por Thomas
'::j@Úerson, que queria grande autonomia

.'t� "'\

':",'l!1ítica para os Estados membros da fede-
(;#iÇão, e a tendência federalista que lutava

;'pbrum poder central forte.Até hoje, o país é
gum.do pelamesmaConstituição.
':\ Segundo a Carta, o presidente é elei
'to por um período de quatro anos em um

sistema em que os candidatos não ganham
pelo número absoluto devotos no país,mas
dependem da apuração em cada Estado.

,

No governo, o eleito é auxiliado no Congres
so por duas casas: a Câmara dos Represen
tantes, com delegados de cada Estado na

proporção de suas populações, e o Senado,
com dois representantes por Estado. Um
Tribunal Supremo composto por juízes in
dicados pelo Presidente e aprovados pelo
Senado resolve os conflitos entre Estados e

entre estes e a União, garantindo a supre
macia da Constituição Federal em relação
as Constituições estaduais e as leis do país.

Como as leis são asmesmas desde 1787,
a Constituição prevê um sistema de altera

ções por intermédio de Emendas - ao todo,
estima-se que 27 tenham sido aprovadas

, até hoje. Além de cinco Emendas princi
pais, há ainda o "Compromisso dos Três

f>

Quintos", umpacto entre os Estados.sulistas
e os do Norte, firmado em 1787. Q pacto re
lacionava o número de escravos e o de pes
soas livres para determinar a repartição dos
impostos, e foi revogado em 1868.

No dia 2 de junho de 1979,
o jornal"Q Correio do Povo"

registrou o 10 encontro de ex
atletas, que havia acontecido no
Clube Atlético Baependi no dia
26 de maio. A reunião contava
com cerca de 30 jaraguaenses que
marcaram o futebol jaraguaense.

IGREJA SÃO SEBASTIÃO

o CORREIO DO POVO • Sexta-feira, 17 de setembro de 2010

o nascimento
da democracia

Atenas era, sem dúvida,
a cidade mais influente da

.

Grécia. Em certo momento

da .hístóría grega, os cida
dãos atenienses - divididos
em classes - começaram a

se rebelar contra diferenças
sociais causas pelo comércio,
iniciando assim uma.guerra
política emAtenas. Com dis-

.

cursos sendo feitos em praça
pública, todos sentiam-se

obrigados a conseguir de
ferider suas ideias - assim,
o trabalho dos sofistas, que

,

ensinavam a conduzir as pa
lavras, mostrava-se cada vez

mais necessário. Em meio às

transformações, vários legis
ladorestentaram acabar com
o conflito criando leis escri
tas - a maior parte delas, no

entanto, eram impopulares
por beneficiar as classes mais
altas da sociedade ateniense.

Depois de uma longa se

quência de tiranos, Clístenes
assume o poder e resolve
acabar com a guerra. Ele di
vidiu Atenas em 10 distritos

que foram chamados' de "de
mos", nos quais a população
poderia escolher, por meio
de eleições, 50 representan
tes para o governo, e aque
les que fossem contrários ao

modelo de governo seriam
exilados por cerca de 10
anos. Qmomento é conside
rado o nascimento da demo
cracia, e estavam instituídos
três direitos fundamentais;
igualdade, liberdade e' parti
cipação no poder.

DIVULGAÇÃO

Na época, em Atenas, os sofistas se tornaram
cada vez mais requisitados pela necessidade do
povo de defender suas próprias ideias

PELO MUNDO

"lfJ71

Morte de Carlos
lamarca

1

Aprovada a
,4a Constituição

Em setembro de 1946, no dia 17,
é aprovada a 4a Constituição Brasilei
ra - a promulgação aconteceria um

dia depois. Esta foi a primeira Carta a

possuir uma bancada comunista em

seu processo constituinte, e também

consagrou as liberdades pessoais ex

pressas na Constituição de 1934, que
, haviam sido retiradas em 1937.

Queda histórica
da bolsa

Neste mesmo dia, em 1971, o guerri
lheiro do VPR (Vanguarda Popular Revo
lucionária), Carlos Lamarca, émorto com
cinco tiros por uma patrulha militar em
Ipupiara, Bahia. Um dos principais oposi
tores à ditadura militar no país, Lamarca
é o único homem na história do Brasil a
receber o status de "traidor da nação" por
ter combatido a ditadura de 1964. '

'

No dia 17 de setembro de 2001, cinco
dias depois ao atentado às torres gêmeas,
a bolsa deNovaYorlç fecha com perdas his
tóricasnoprimeirodiadecotação.Asperdas
estavam acontecendo em todo o mundo, e
a crise era um reflexo do momento crítico.

Naquele dia, o índiceDow Iones fechou em

quedade 7%, ou 684pontos-amaiorperda
dahistória deWall Street emum só dia.

Capa para chuveiro
Algumas invenções antigas serviam mais para divertir as

pessoas do que para o fim para o qual eram criadas. Este
é o caso da "capa para chuveiro", que foi criada em 1970 e

podia ser usada durante o banho, protegendo a cabeça da
água - com a intenção de não estragar a maquiagem.

ARQUIVO HISTÓRICO
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Política 3

Carolina Tomaselli
.

Termômetro

As
eleições do próximo dia

3 podem ser considera
das uma espécie de 'pré
via' pará a disputa em

2012. Apesar da. distância abissal
entre um pleito municipal e a cor
rida estadual e federal, esta per
mitirá medir o grau de aprovação
ou insatisfação dos governos e de
mandatos parlamentares.

Dos 14 candidatos a deputado
estadual e federal do Vale do Ita

pocu, nove já foram vitoriosos em

pleitos municipais, para vereador,
prefeito ou vice. Destes, cinco es

tão no exercício do mandato. As

sim, por exemplo, em Jaraguá do
Sul o ex-prefeito e ex-secretário
Ivo Konell (DEM) é o candidato a

deputado federal do governo, en-

Estou carregando
. meia dúzia de adesivos
para meu uso pessoal.
Não estou gastando

mais gasolina.
PR.EfEITO DE fl..ORtANÓPOUS, DÁR.IO

BERGER (PMDB), SOBRE A APREENSÃO DE
UM VEicULO OfiCIAL DA PREFEITURA COM

MATERIAl.. DE CAMPANHA

"'� (I,j.,I"i1Jjf� iIIu

<li

quanto o vereadorJean Leutprecht
(PMDB) representa a oposição.

Em Guaramirim a mesma coi
sa. Enquanto os peemedebistas li
derados pelo prefeito Nilson Byla-

.

ardt (PMDB) estão fechados com

a candidatura de Carlos Chiodini
a deputado estadual, Evaldo Iun
ckes (PT) se lança como alterna
tiva. Na sua propaganda eleitoral,
inclusive, Pupo cita o fato 'de ter

"cassado" o prefeito.
Os resultados que serão conhe

cidos no próximo dia 3 vão clarear
o cenário para daqui a dois anos.

Quem pode entrar, e quem pode
sair de cena. Um projeto político
só se concretiza se houver, primei
ro, a aceitação do nome, o que se

,

atesta nas urnas.

Não pode
o candidato ao Senado da coligação "A favor de Santa Cata

rina", CláudioVignatti (PT), quis aproveitar a onda.de apoios de
prefeitos do PMDB e incluir na propaganda eleitoral. Chegou a

ir ao ar, no dia 13 último, imagens com os prefeitos de Bom Jar
dim da Serra, Rivaldo Macari, e de Balneário Camboriú, Edson
Piriquito. Mas a Justiça Eleitoral não permite, como proclamou
esta semana o juiz auxilíar do TRE, Francisco José Rodrigues de
Oliveira. Em sua decisão, o magistrado explicou que a Lei das

Eleições proíbe a participação mediante apoio aos candidatos,
nos programas de rádio e tv destinados à propaganda eleitoral,
de qualquer cidadão filiado a outro partido político ou a partido
integrante de outra coligação.

, ,···U'1'1,., .. ,

I
"

�.V\.,
.

1",",' ,

I
,

!.
,',

lO! f

Execrável1
Como em todo o ano eleitoral,

chovem denúncias contra gover
no, candidatos, em todas as esfe

ras, aqui e em Brasília, a exemplo
daministra da Casa Civil, Erenice
Guerra. O que deveria ser uma

prática constante, seguindo os

próprios discursos de combate
à corrupção, vira estratégia elei
toral. Quem denuncia, nestes ca
sos, é igual ou de pior estirpe que
o acusado. Se virarem aliados,
tudo vai para debaixo do tapete.

Execrável2
Pior ainda são os que viram

massa de manobra no período
eleitoral. Alguns por ingenuida
de, para não dizer ignorância,
outros de comum acordo. São os

que se aproveitam da situação. E
tem também quem entra no fogo
cruzado para não' perder algum
benefício, como um emprego no

serviço público, do qual depen
dem para tirar o próprio sustento.

Submissos a pilantras, que não

têm coragem demostrar a cara.

ARQUIVO ocr

Papel
Tem vereador com 'mania'

de elogiar prefeito ou secretário

quando estes realizam alguma
obra ou serviço de interesse públi
co. Ou seja, quando fazem aqui
lo que é da sua obrigação, como
eleito ou nomeado para tal. Além.
do mais, entraram na vida públi
ca porque quiseram. Ninguém os

amarrou e arrastou para dentro
da Prefeitura. E também não pre
cisam puxar o saco porque o que
os vereadores pedem não é para si.

Feios
Depois do ranking das musas e

galãs destas eleições, divulgado esta
semana pelo Portal Terra, bem que
poderiam lançar também a lista dos
mais feios postulantes a cargosma
joritários e proporcionais.A seleção,
por certo, deve ser bemmais acirra

da, visto os riomes postos e a sub

jetividade da intenção. Se é para rir
da cara dos outros, e os políticos são
magistrais nisso, qual o problema?

Preparativos
o presidente do Tribunal Su

perior . Eleitoral, Ricarod Lewan

drowski, vem a Santa Catarina no

próximo sábado. Fará uma Visita
institucional ao Tribunal Regional
Eleitoral local, a fim de acompanhar
os preparativos finais para as' elei

ções. O ministro vai conceder uma
entrevista coletiva, em que preten
de destacar o importante papel da
imprensa em divulgar a necessida
de de apresentação do título e mais
um documento para votar.
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E

"OSRECU fONE47 3370�1023
www.grupoft.com.br

ESTÃO EM·BIMSÍLIN'
Necessidade de um deputado federal da região
motiva Jean Leutprecht (PCdoB) na disputa

JARAGUÁ DO SUL

Vereador no segundo mandato e

ex-presidente da Câmara Municipal,
Jean leutprecht (PCdoB) se prepara
para a primeira eleição estadual.
Profissional, de Educação Física e ex

presidente da Fundação de Esportes,
o candidato aposta na conscientização
do eleitor em ter um representante

-

em Brasflia para sair vitorioso. A
bandeira do esporte será usada para
captar votos por todo o Estado.

,

PIERO RAGAZZI • Giovanni Ramos

A OPINIÃO DE JEAN SOBRE:
"

• Legalização das drogas Contra o
Com 6S mil votos, é possível conquistar uma
cadeira na, nossa coligação, que pretende
eleger quatro ou cinco deputados. São seis

os mais fortes e estou 'entre eles.

,
'

• Casamen�o gay

",

A favor
.'

e, Pena de morte
., 1,"""'"-''''' '.0. ,,_ "., ., ...... ', ;"""'__ ,.".. ""." .. , . .,.,,'. , "." ... ",� I"" ,., ,.,.,. •. , ...• ,_"." ' .. "."_,,,

• Aborto Contra, a
.

não ser nos..

casos previstos
<

,: •

I

em lei,
.

.

. :

"

"

• Redução da maioridade penal
,

"

:', "
.

.'

• Fim do voto obrigatório " 'Acredito que a Ideli Salvatti (PT)
pode ficar mais forte na disputa,

prlncipalmente, após 3' de outubro.
- ,

,- "•
• <

"', ,

, ,

'

giovanni@ocorreiodopovo.com.br

o Correio do Povo: Quais razões levam o ve

reador a disputar umavaganaCâmaraFederal?
Jean Leutprecht: A região precisa de um

deputado federal. Nos últimos oito anos sen-

.

timos as consequências da falta de represen
tatividade. Precisamos retomar o modelo do

período em que o Vicente Caropreso (PSDB)
estava no cargo. Naquela época, a região era

muito respeitada em Brasília.

Independente de quem está no governo, os

municípios precisam de alguém que esteja co
brando os recursos, verificando o andamento
de projetos. Cada parlamentar na Câmara Fe
deral tem direito a emendas que chegam a R$
50 milhões em ummandato. Os recursos estão .

em Brasília e precisam ser investidos aqui, o

dinheiro existe.
Temos que ter um representante daqui, que

seja daqui, para ter um comprometimento real
com as nossas causas. Sou também candidato
do esporte e da cultura. Militei muitos anos na
área esportiva e tenho condições de represen
tá-la também.

OCP: Quais �s principais propostas para o

mandato? O que um deputado pode fazerpela
região?

JL: Temos várias áreas importantes e ne

nhuma delas pode ser deixada de lado: O repre
sentante tem que lutar conforme os interesses

regionais, que podem 'mudar. Hoje, não' pode
mos falar de recursos federais sem mencionar a
BR-280. A duplicação é necessária e afeta Gua-

, ramirim, Iaraguá. do Sul e Corupá e pode afetar
também Schroeder, pois será preciso fazer um
contorno por fora da área urbana.

Na área da saúde, podemos citar obras de
saneamento básico e o governo federal dispo
nibiliza recursos para o setor. As UPAs (Uni
dades de Pronto Atendimento) precisam ser

implantadas no Estado e na nossa região, para
ajudar a�desafogar os hospitais. Um deputado
pode e deve ser o elo do Ministé,rio da Saúde
com as secretarias municipais.

Mas a minha maior bandeira é o espor
te aliado ao lazer. Investimentos 'nesse se

tor são fundamentais na saúde 'preventiva,
educação e combate às drogas, o mal deste
novo século. Como ex-presidente da Funda

ção Municipal de Esportes, sei que existem
vários prograrp.as federais que podemos ado
tar aqui. O Segundo Tempo, que volta a ser

aplicado em novembro, é um dos casos. É
um grande programa' de inclusão social que
já deu certo em Jaraguá do Sul.
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PIERO RAGAZZI

"
Cada parlamentar na Câmara

Federal tem direito a emendas que
chegam � R$ SO milhões em um

mandato. Os recursos estão em Brasília
e precisam ser investidos aqui.

"

", Quer aprender
ibateria grátis?
/'

-

,I

Acesse:

www.baquetasliverpool.com.br

Além do Segundo Tempo, eu
destaco o "Praças da Juventude".
É' um programa que disponíbi
liza recursos para as Prefeituras

investirem em áreas de lazer que ,

contemplem todas as idades nos
bairros. As academias da terceira

idade, nós precisamos criar no
vas pela região. Há recursos em

.

Brasília para isso.

OCP: Como está a campa
nha nas ruas? Quais as estraté

gias para conquistar o voto dos
eleitores?

JL: Minha prioridade é a elei

ção no Vale do Itapocu. H a res

posta do eleitorado está sendo
muito boa, muito significativa.
Tenho participado de debates
com várias entidades represen
tativas: CIÍc, Ujam, Cejas, Avevi,
Amvali, igrejas, sindicatos, asso
ciações de classe.

Nessas entidades apresenta
mos a nossa ideia, de termos um
-representante regional indepen
dente da sigla partidária. É essa

pessoa que vai estar em, Brasília
lutando e mostrando ao governo
aimportância de Iaraguá do Sul e
região. Por isso, o slogan da cam

panha é "Nós Podemos Vencer",
será uma vitória de todo o Vale
do Itapocu.

Trabalho também com outras

.duas frentes. A primeira é' nas
.outras cidades da região Norte,
como Joinville, São Bento do Sul,
Mafra, as cidades do litoral e o

Médio Vale do Itajaí, como Blu
menau e Brusque. Nesses muni-

"
,

Precisamos retomar o modelo
do período em que o Vicente

Caropreso (PSDB),estava no cargo.
Naquela época, a região era muito

respeitada em,Brasília.

"
cípios, há uma estrutura traba
lhando por votos nossos.

Nas demais regiões do Esta

do, sou o candidato prioritário
do PC do B, que possui à meta

de eleger 20 deputados federais '

no Brasil. O partido está mobili
zado e ainda levanto a bandeira
do esporte.e dos profissionais de

Educação Física. Estou em con

tato com o conselho regional da
profissão e com atletas.

O objetivo é ultrapassar 50

mil votos na região e buscarmais
uns 15 mil fora. Com 65 mil, é

possível conquistar uma cadeira
na nossa coligação, que pretende
eleger quatro ou cinco deputa
dos. São seis os mais fortes e es

tou entre eles.

9CP: O, candidato apoia al

gum candidato a estadual da

região?
JL: O PC do B não possui can

didatos" mas eu apoio a campa
nha regional por representati-

"
Minha maior bandeira é o

,

esporte aliado ao lazer.Investlmentes
nesse setor são fundamentais na saúde
preventiva, educação e combate às

drogas, o mal deste novo século.

"
vidade, Que os meus eleitores

daqui votem em alguns' dos
candidatos do Vale: Acho 'que'
podemos eleger dois estadu
ais e temos duas candidaturas
muito fortes para isso.

OCP: 'São quatro, concor
rentes para deputado federal.
É muito?

'

JL: Temos qu� respeitar as de
mais candidaturas. Faz parte do

processo polftíco. Mesmo com

quatro pessoas, acredito que po-
,

demos eleger um deputado.

OCP: Como avalia os cená
rios estadual e nacional? '

JL: A campanha em Santa Ca
tarina está aberta e tudo pode
acontecer nesta reta final. Tra

dicionalmente' as disputas por
aqui são muito apertadas, prin
cipalmente no segundo turno.

Acredito que a ldeli Salvatti
(PT) pode ficar màis forte na

disputa, principalmente, após

3 de outubro. Como candidato
a deputado federal, seria muito
bom ter esse alinhamento com

Brasília e Florianópolis.
No Brasil, a tendência é que

"

termine mesmo no primeiro tur-
no. A eleição da Dilma Rousseff

(PT) é mais ummotivo para a re

gião eleger um deputado federal,
ainda mais da base aliada. Essa
vitória vai acontecer porque o

Brasil mudou muito nos últimos
oito.anos, O país está mais com

petitivo, respeitado no mundo,
incluindo desenvolvímento eco':

nômico e social.

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

Turma2: 18 a 20/10, das 1 9h às 221130

local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 1 Ox de R$25,00

oajr'��·m!'�:�J�t��iI�8�ã� rU��(�i.s���J:m�&�bd3��8g��td���7né�Bnva�ivos existe a possibilidade de perdas superiOl os aos. valarei,
investidos
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CHARGE

oCC*'O GRAMoe: fl\lCEN1tVAooR.
IX) e.SPORTe I SI: NÃO FoR

, .

ELE' rro, O SENHOR "Ai
.

PERP6!< A ESfORTtVA?

OOLErfOR

I'

o voto muda e
. transforma a nossa vida

stamos próximo ao gran - parte do cotidiano eleitoral. De
de dia.. para alguns. Para um lado o mau·político garante
outros é um dia de cas- através de seu poder econômico

..... tigo, pois somos obri- o direito de legislar e executar os
gados a votar. Passamos des- seus interesses ou de seus finan
percebidos do. que significa o ciadores. De outro lado, alguns
nosso voto. Nessa eleitores que ven-

época, cada um , , dem o voto são fiéis
tenta para tirar aos seus compra-
proveito da situa- Pormais que dores, pois nas suas

-ção, E nós, eleito- digamos que convicções' foram
res, deixamos pas- vamos votar nas ajudados.
sar a oportunidade pessoas, são os O ato de votar
de buscar a trans- partidos que. perde seu poder
formação social. E definem o que os de transforma-
damos a culpa aos parlamentares ção social a partir
políticos. votam e o modelo do momento que

Se. resgatarmos acontece a sua
de governo que "a nossa história re- comercialização.devem executar.cente perceberemos A eleição é muito

o que significa o , , mais que ganhar
voto. Até dias a traz uma grana para co-
vivíamos em uma ditaduramilitar. locar placa no quintal da casa,
Nela nos tiraram o direito ao voto. banner nos carros ou mesmo

Muitas pessoas deram suas vidas adesivos. Eleição é muito mais

para que pudéssemos escolher que uma cervejinha com chur
nossos representantes, Mesmo rasco para ouvir o candidato.
'Contra a vontade de alguns que ex- Eleição é eleger os que irão nos

ploravam o regime para proveito representar.
. pessoal, este direito foi conquista- Portanto, este não é o mo-

do. E não foi fácil. menta de culparmosos políticos.
Ao seaproximar odia das elei- É o momento de escolhermos os

ções, alguns começam expor sua bons políticos para nos repre
indignação e sua rebeldia prome- sentar. É o momento de lermos
tendo anular o voto. Não pode- suas propostas. Neste momento
mos os culpar, pois foi isto que os precisamos conhecer qual é a

defensores da ditadura pregaram visão de sociedade dos partidos
por vários anos. Fazem questão de que iremos votar, pois por mais,
esconder do povo seu papel na di- que digamos que vamos votar

tadura militar. Não lhes interessa nas pessoas, são os partidos que
contar que votamos hoje graças a definem o que os parlamentares,
pressão popular. - votam e o modelo de governo

Para conseguir se manter em que devem executar. Sendo as

defesa dos interesses dos que sim, é a oportunidade de fazer o
financiam suas campanhas, al- que diz o poeta que "quem sabe

guns candidatos tiram provei- faz a hora não espera acontecer".
to deste período eleitoral e do
descaso dos eleitores. A compra
de voto, infelizmente, ainda faz

NilsonAntonio Gonçalves
de Souza, servidorpúblico

EOrfORIAL

Não é de se assustar então o resultado das

pesquisas que revelam que mais de 50% da po
pulação não se lembra em quem votou para de

putado, vereador e senador meses depois de ter
feito a escolha. Isso explica também por que o

cidadão brasileiro é incapaz de cobrar de seus

representantes seriedade e efi
,

ciência. É com certeza ainda
a razão para o fato de a região
ter ficado sem representante na
Câmara Federal e Assembleia

Legislativa nos últimos anos, já
que milhares de pessoas vota
ram em candidatos de fora sem
entender os reflexos negativos
que isso traz para os municí

pios do Vale do Itapocu.
Campanhas como a da Acijs pelo voto útil

e também a atuação consciente dos veículos
de comunicação são muito importantes para
mudar este quadro. Ao eleitor estão sendo ofe
recidas ferramentas para que ele �ossa fazer a
escolha.

Ignorância eleitoral
As

denúncias envolvendo agentes do go
verno federal e que estariam ligadas a

interesses eleitoreiros já rendem man

chetes em jornais estrangeiros. Ontem,
por exemplo, foi a vez do jornal espanhol "EI
País" chamar a atenção para baixaria que envol
ve o pleito deste ano.

Para o periódico o "jogo sujo
está ofuscando o debate político
no Brasil" e ainda continua afir
mando que o aparecimento de
escândalos às vésperas das elei

ções está se tornando um costu

me que os cidadãos brasileiros
assistem com impotência.

O eleitor brasileiro parece
não estar consciente da importância que o pleito
tem para nação. E ignora completamente o de
bate aberto até aqui. Prova disso é a absurda li

derança do humorista Tirica na disputa por uma
vaga na Câmara pelo Estado de São Paulo. Uma
das causas disso é a total descrença que parte
das pessoas deposita no sistema político.

PONTO DE VISTA

Eleições 2010

QUINTA�FEIRA

- Compromissos assumidos

Com
aplenária regional realizadananoite de quar

ta-feira no teatro da Scar, as entidades empresa
riais dos cinco municípios da região concluíram
o roteiro de encontros com os candidatos às elei

çõesmajoritárias em Santa Cataiina. Desde agosto, sob
a coordenação do CentroEmpresarial de Jaraguá do Sul,
foi oportunizada aos candidatos ao governo do Estado e

ao Senado, integrantes das coligações que postulam os

cargos máximos da administração pública, condição de

apresentarem suas propostas.
Ao mesmo tempo, as entidades lideradas pelo Ce

jas (Acijs, Apevi, CDL, ABRH, Sindicatos, Aciac, Aciag e

Aciam) repassaram às coligações documento sinteti-
.

zando os pleitos doVale do Itapocu, trabalho este apoia
do poroutras entidades representativas da região, como
Amva1i, OAB, Projaraguá eUnerj.

Este ciclo de reuniões se insere na ação que as

entidades têm desenvolvido com o projeto Eleições
2010, visando a buscar o comprometimento das nos
sas lideranças políticas com a região. O resultado foi

positivo namedida em que apresentamos um quadro
real do que nossosmunicípios representam no cená
rio estadual e nacional e as expectativas que temos

. em relação a questões fundamentais para um desen
volvimento com harmonia econômica, sustentabili
dade ambiental e qualidade de vida.

Neste aspecto parece-nos que há uma consciência

por parte dos candidatos em relação a algumas ques
tões como, por exemplo, de infraestrutura. É opinião
de consenso que obras como a duplicação da BR-280
e suas ligações com as rodovias estaduais que cortam

a região são essenciais para o perfeito funcionamento
da logística de entrada de matérias-primas para as in-

dústrias e de saídade produtos acabados, bem como ao

fluxo de veículos leves.
Relacionada com a infraestrutura está ainda se

tores como o de energia e telecomunicações, hoje
outros dois gargalos que comprometem planos de

expansão da atividade produtiva. Na mesma linha
.

apontamos urgências na estrutura administrativa do
Estado, citando a lamentável situação a que os em

presários se encontram quando precisam de licencia
mentos ambientais ou na atenção a demandas diver
sas relacionadas com a Fatrna.

Outro aspecto ligado à matriz econômica diz res

peito à necessidade de investimentos em inovação e

pesquisa, considerando o perfil tecnológico da nossa

região, e na chamada indústria sem chaminés, apro
veitando o potencial oferecido pelos recursos naturais,
como forte vertente de desenvolvimento econômico..

No âmbito da ação estadual há ainda outras

questões que interferem no dia a dia das cidades e

de suas populações, como em áreas da educação via
creches e escolas de ensino profissionalizante, saú
de por meio de melhorias no atendimento básico e

nos recursos médico-hospitalares de média e alta

complexidade, e de mobilidade urbana. Do ponto de
vista da macroeconomia, apontamos ainda a exces

siva carga tributária que eleva o custo da produção e

com isso inibe o crescimento econômico, a geração
de emprego e renda. Há sem dúvida muitos outros

aspectos que passam por decisões políticas pormeio
de legislação discutida pelo Parlamento. Daí também
a importância de termos representantes no Poder Le
gislativo comprometidos com estes objetivos enca

minhados ao Poder Executivo.
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Os tremores na Tifa
Theilacker e na Vila lenzi
foram causados por
motivos diferentes.

--cta é a conclusão do relató
rio divulgado ontem pela
Defesa Civil. De acordo com

coordenador do órgão,
Jair Alquini, geólogos do Cenacid
(Centro deApoio Científico em De

sastres, da Universidade Federal do
Paraná) constataram que os abalos
na Tifa Theilacker, em março deste

ano, teriam sido causados por aco

modação de solo (acúinulo de água
no lençol freático). Já a causa mais

provável da movimentação de ter

ra na Vila Lenzi, em junho, seria a

emissão de gases do antigo lixão, lo
calizado ao redor daArena Jaraguá.

Alquini garantiu que não existe
risco imediato para as famílias e

ressaltou que os abalos não estão
associados a terremotos, mas que
a Prefeitura irá seguir algumas
orientações dos geólogos. Uma
delas é a realização de um estudo

topográfico para avaliar quais as

áreas de risco na Tifa Theilacker e
se outras movimentações de solo
continuam ocorrendo.

"
O aumento da ocupação

e as terraplanageos naquela
área devem ser evitadas,
pois isso pode aumentar o
risco de deslizamento.

GEÓlOGO NORMANDO ZITTA

"

Avaliação na
área onde estão
os queimadores

Na Vila Lenzi, a Prefeitura
deve realizar, nos próximos dias,
um estudo para avaliar a neces

sidade de mais queimadores ou

drenos. "Vamos analisar a es

pessura de terra sobre o lixo, a

profundidade do lixão e se existe
bolsão de gases", afirmou o coor

denador da Defesa Civil. Segun
do ele, a Arena não corre risco

porque está situada sobre as ro

chas. Também será avaliado se a

área do antigo lixão pode receber
outras edificações.
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Conforme Zitta, ações como a

abertura de loteamentos podem
estar colaborando para amovimen

tação do solo na Tifa Theilacker. "O
aumento da ocupação e as terra

planagens naquela área devem ser

evitadas, pois isso pode aumentar o
risco de deslizamento", comentou.

Nos próximos dias, técnicos do
Cenacid devem voltar ao munící

pio para ajudar a Defesa Civil nas
avaliações. Segundo Alquini, os

moradores destas áreas não pre
cisarão ser retirados, exceto nos

casos em que houver risco de des
moronamento de terra.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br
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DefesaCivil explica tremores
.Laudo aponta acomodação de solo naTifaTheilacker e emissão de gás do antigo lixão naVila Lenzí

. DIVULGAÇAO

JARAGUÁ DO SUL De acordo com o geólogo da

Prefeitura, Normando Zitta, a

possibilidade de novos tremores

não está descartada. Segundo ele,
estudos feitos através da avalia

ção de amostras de terra e rochas

constataram que o solo da locali
dade é instável, ou seja, teria sofri
do deslizamentos anteriormente.

,

Equipe divulgou ontem resultado do relatório feito por geólogos da Universidade Federal do Paraná

COLISÃO fATAL

Acidente causa morte
AMEAÇA

M.enina é perseguid,a
Uma menina de 12 anos foi perseguida

por um homem que dirigia um Gol e estava

sem roupa. O fato aconteceu na rua Joaquim
Francisco de Paula, bairro Chico de Paulo, às
17h de quarta-feira. Segundo a Polícia Militar,
a garota disse que o homem lhe importunou
com ameaças e palavras ofensivas no mo

mento em que ela voltava da catequese. Até o

fechamento desta edição, o suspeito não ha
via sido localizado.

Um homem de 78 anos morreu em um aci
dente entre um Escort e urna D-20 na SC-413,
bairroVilaFreitas, emGuaramirim, por volta das
18h30 de quarta-feira. José Coelho conduzia um
Escort com placas de Guaramirim, ficou preso
nas ferragens e foi levado pelo Samu ao Hospital
São José, ondemorreu logo após dar entrada. Já
o motorista da caminhonete, Erli Francisco, 65,
não se feriu. Coelho foi enterrado às 15h de on

tem, no Cemitério Rio Branco, em Guaramirim.

INCÊNDiO
Sete horas de trabalho

NO PRESíDIO

Foragido é recapturado
Um homem de 34 anos, que tinha man

dado de prisão em aberto pela Comarca de
Canoinhas, foi recapturado por volta das
18h de quarta-feira, na rua Bertha Weege,
Barra do Rio Cerro. No carro dele a Polícia
Militar encontrou cerca de dez gramas de
maconha e vários objetos suspeitos de furto,
como relógio de pulso, dois celulares e uma

faca de aproximadamente 30 centímetros de

lâmina, entre outros.

Os BombeirosVoluntários de Guaramirim e

de Iaraguá do Sul. trabalharam sete horas para
combater o incêndio em um morro no bairro
Corticeira, na quarta-feira. O fogo começou às
14h de quarta-feira e foi controlado às 21h. A

corporação suspeita que as chamas tenham se

alastrado durante uma queimada de mato ou

lixo. Foram utilizados mais de 50 mil litros de

água e abafadores, já que a área de refloresta
mento de eucaliptos era de difícil acesso.

Primeiros casos,
na nova delegacia

Inaugurada na terça-feira, a Delega
cia da Mulher já contabiliza os primeiros
registros de violência. Ontem, o delegado

. Weydson da Silva pediu à Justiça medida
protetiva para uma mulher que afirmou
sofrer ameaças e agressões constantes

.
do marido. Ele também atendeu seis
casos de lesão corporal causados por ex
maridos e ex-namorados. Em nenhum
deles os agressores foram presos em fla

grante porque as ocorrências já haviam
acontecido há alguns dias.

"Infelizmente a maioria das mulheres
sofre em silêncio e só dias após a agressão
procura a polícia", comentou Silva. Segun
do o delegado, o atendimento especializa
do está deixando as vítimas mais à vontade

para denunciar as agressões. "Elas contam
.

detalhes que normalmente não contariam
na Delegacia da Comarca. Isso toma o de

poimento mais' produtivo, resultando na

condenaçãomais fácil do agressor".
Na quarta-feira, a unidade também

recebeu dois adolescentes apreendidos
por posse de drogas e um jovem que havia

praticado um furto em supermercado.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PIERO RAGAZZI

Saúde em dia e
novos amigos
Wally Schneider Hornburg,

79 anos, aproveita a lucidez para
aprender os cuidados com a saúde
e prevenir doenças. "Espero ansio
sa pelos encontros, gosto muito
das 'pessoas e de fazer ginástica.
Sou feliz fazendo atividades", re

lata. Ela participa do Hiperdia há
.

dois anos com o intuito também
demanter a boa forma.

Conforme a coordenadora
do ESF em Schroeder, o segredo
para fazer funcionar o sistema
de saúde pública está na vontade
de fazermais do que o básico. 110

segredo é trabalhar em conjunto,
tendo o interesse político e dos

profissionais. E não fazer somen
te o básico, tem que vestir a ca

misa para que o SUS se efetive na .

cidade", diz Graziela.
O diagnóstico· do funciona

mento das equipes ESF é realizado
através daAvaliação daMelhoria da
Qualidade. "Fazemos um cadastro
das atividades realizadas e das de
mandas de atendimento para en

caminhar ao Mirtistério da Saúde.
É um suporte para saber o que está

Wally Schneider Hornburg participa do grupo Hiperdia . bomeoqueprecisasermelhorado",
há dois anos, e desde então se sente melhor enfatiza a coordenadora.EXEMPLO

''TEMOSQUE E ·ER
f> .

�

S DO QUE O BASICO"
Cobertura 100% da Estratégia Saúde da Famílla faz de Schroedermodelo

o segredo é trabalhar em
conjúnto, tendo o interesse'

político e dos profissionais.
E não fazer somente o básico,
tem que vestir a camisa.

GRAZIELA TAVARES, COORDENADORA .

DO ESF NO MUNiCípIO

"
enfermeiro, técnico de enferma

gem e agentes comunitários de
saúde -, dois postos contam

também corri gabinetes odon

tológicos. Para tratar os dentes,
R$ 4 mil são desembolsados
de Brasília por mês. Ao todo,
cada unidade estratégica recebe
mensalmente R$ 6 mil do gover
no federal, R$ 25 mil da Prefei -

.

tura e R$ 4,5 mil do Estado para
manter as equipes.

A secretária de Saúde, Ingrid
Eichenberger, afirma que com

esses benefícios os moradores

-conseguem ter acesso mais fácil
ao serviço público de prevenção
de doenças, educação alimentar, '

entre outros cuidados com a saú
de. IINão temos um hospital e de
pendemos de outros municípios,
por isso focamos no trabalho de
prevenção, o que acaba desafo

gando as filas dos hospitais".
Segundo a coordenadora do

ESF no município, Graziela Ta

vares, a implantação das equipes
não é obrigação por lei, no en

tanto, o funcionamento do SUS

se torna mais eficaz. "Diminuí
mos o número de internações,
prevenimos doenças, ensinamos
o uso racional de medicamen.

tos", explica.
Além do atendimento básico

nos postos, os profissionais do
ESF assessoraram os pacientes
com atividades educativas e físi-.
cas em todo o município. O Hi

perdia, por exemplo, iniciou em

2003, e hoje já são 11 grupos de
dez a 40 participantes cada com

alguma doença ou interessa
dos em manter o bom estado da
saúde. Os encontros acontecem

uma vez por mês.
Três anos atrás, a aposentada

Marli Spezia, 56 anos, ingressou'
no Hiperdia com o objetivo de se

Iívrar da depressão, e agora sen

te os resultados. "Fiz amigos, me
movimento, danço, esses profis
sionais levantam o meu astral",
conta. Ela.tamhérn perdeu sete

quilos, e estabilizou o peso.

SCHROEDER

Um dos segredos para
fazer o SUS (Sistema
Único de Saúde) funcionar
pode ser simplesmente a-

. vontade de fazer mais e

melhor.
..._m 1997, quando os pro

fissionais da Secretaria
de Saúde de Schroeder

__ realizavam atividades de
extensão apenas como trabalho

voluntário, eles não imaginavam
a proporção que o .projeto ga
nharia. Logo em 2002, a Prefeitu
ra implantou a primeira equipe
de ESF (Estratégia Saúde da Fa

mília), no posto do éentro. Des
.

e então, a cobertura do progra
ma federal, em parceria com o

«ovemo municipàl, alcançou as

quatro unidades de saúde, o que
faz de Schroeder um município
modelo, com cobertura 100%.

Além das equipes básicas
- compostas por clínico geral,

• Daiana Constantino.
daianac@ocorreiodopovo.com.br
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UAl DADE DE VIDA

Cuidar do corpo
podesermn
bOIDpresente
No projeto Movimenta Schroeder,
foco é na saúde dos participantes
SCHROEDER'

. Cinquenta e sete anos e .

12 meses se exercitando
pelo menos três vezes

por semana.

1]
esde então, Nílva Fischer
obedece aos horários das
aulas de ginástica na aca
demia.ao ar livre no bair

ro Schroeder I, onde mora. Se os

98 quilos a incomodavam, agora
são menos cinco na balança. As
sim como perder peso, ela gosta
de se mexer para passar o tempo,
se divertir e fazer amizades.

Além de Nilva, outras 39 mu
lheres - com idade entre 40 e 70
- fazem parte do projeto Movi
menta Schroeder, que engloba
grupos de atividades físicas es

palhados pelo município - for
mando a teia central do ESF

(Estratégia Saúde da Família) .

As aulas também acontecem na

academia pública e no espaço
fechado com equipamentos para
musculação, no Centro, e em gi
násios de esportes.

Conforme a professora de

Educação Física, Amanda Risso
dos Santos, pacientes com pro
blemas. cardíacos, psicológicos,
hipertensão, diabetes, ou até
mesmo pessoas interessadas em

prevenir doenças são atendidas.

i'A ideia não é ficar com um cor-

, po sarado, mas cuidar da, saúde
e oferecer melhor qualidade de
'vida". Para participar, basta apre
sentar um atestado médico.

NASF

As quatro equipes do ESF
contam ainda com o Nasf (Nú
cleo de Apoio à Saúde da Famí-.
lia). Segundo a psicóloga, Thaís
Roberta Schauffert, o Nasf está

integrado à rede pública de saú

de, a partir das demandas iden
tificadas pela ESE "O Nasf tem
como ações estratégicas as ati
vidades físicas e práticas corpo
rais voltadas à promoção e pre
venção de doenças, reabilitação,
assistência farmacêutica, saúde
mental, saúde da criança, saúde
da mulher e do idoso".

Para manter o Nasf, o gover
no estadual repassa R$ 8 mil por
mês. Os profissionais - psicólo
go, farmacêutico, fisioterapeuta
e professor de educação física -

dão suporte às equipes do �SE
A Prefeitura entra com a contra

partida de R$ 8 mil.
Para saber mais sobre o pro

grama, basta ligar para o 3374-
1733 ou 3374-3192.

• Daiana Constantino
. daianac@ocorreiodopovo.com.br

Aposentada Nilva Fischer começou a se sentirmelhor
depois praticar exercícios físicos regularmente

FOTOS PIERO RAGAZZI

Profissionais envolvidos no Nasf são especializados em
diferentes áreas como fisioterapia, psicologia e enfermaqem

Especial 9

• Postos
,
• Equipes ESF

.

CAMARA DE
VEREADORES
uJunUuSn

LEI N° 5716/2010
Altera Dispositivos dos Anexos I, II, III, da Lei Municipal N° 5,374/2009, de 20
de Outubro de 2009, que dispõe sobre divulgação na página da Prefeitura

Municipal, na internet, do "Portal da Transparência",

A PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGuÁ DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam alterados os anexos I, II, III da Lei Municipal N° 5.374/2009, de 20 de Outubro de 2009, que
passam a vigorar em sua nova configuração, conforme descrito em anexo na presente Lei.

Art: 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nome Completo Nomenclatura do Cargo Secretaria Subordinada Carga Horária Grau de Instrução

..

Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 2010.

NATÁLIA LUCIA PETRY
Presidenta

( TABELA ANEXO I )

Cargos - Comissionados

Nomenclatura do Cargo Remuneração

(TABELA ANEXO II)

Nomenclatura do Cargo Remuneração

-

Nome Completo Nomenclatura Função Gratificada Secretaria Carga Horária Grau de
do Cargo Subordinada Instrução

Nomenclatura do Cargo Remuneração

,

, ,

Nomenclatura do Função Secretaria Carga Horária Gr.au de
Nome Completo Trabalho a ser Realizado Gratificada Subordinada

, Instrução

,

Cargos - Funções Gratificadas

( TABELA ANEXO III )

Cargos - Comissões, Juntas e Trabalhos Extraordinários
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Bombeirospedem
um título federaI
Corporação protocola petição de utilidade pública
CORUPÁ

Os serviços prestados pelas .

corporações de bombeiros
voluntários se tornaram
fundamentais para a
segurança da sociedade.
......na maioria dos casos, as

entidades dão conta de
trabalhos com orçamento

__apertado e pouca estrutura.
Para contornar estas dificuldades,'
o Corpo de BombeirosVoluntários
de Corupá optou por protocolar o
pedido do título de utilidade públi
ca federal no Ministério da Justiça.

Isso porque, segundo o pre
sidente da corporação, Lourival

Horn, o título de utilidade públi
ca federal pode ser traduzido em

recursos por intermédio de par
lamentes e entidades de todo o

país. "Com esse título poderemos
receber dinheiro de empresas
privadas ou através de emendas
de políticos federais", enfatiza.

Se o Ministério da Justiça
aprovar o pedido, o presidente
da corporação pretende, inicial
mente, buscar recursos de R$ 120
mil para comprar uma ambulân
cia equipada. "É possível conse
guir arrecadar recursos em mais

quantidade e até firmar parcerias
com outras entidades", afirma.

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Corporação presta contas
Atualmente, o Corpo de Bom

beiros Voluntários de Corupá re

cebe R$ 8 mil da Prefeitura todo o

mês e R$ 24mil de governo de San
ta Catarina por ano. Esses repasses
são feitos porque a instituição ob
teve os títulos de utilidade pública
municipal e estadual. Agora, duas
semanas após protocolar o pedi
do no Ministério da Justiça, Horn

espera iniciar 2011 já com o título
de utilidade pública federal. O pre
sidente ainda revela a intenção de

. .

tomar a corporação em uma en-

tidade filantrópica. "Com isso va

mos ficar isento de alguns impos
tos", .diz. Uma vez por ano, Horn
presta contas do investimento fei
to com os repasses, e assim deve
ser com o Ministério da Justiça.

"
Com este título,
poderemos

receber dinheiro
de empresas
privadas e de
emendas de
políticos.

LOURtvAl HORN,
PRESIDENTE

"

PIERO RAGAZZI

Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá
busca alternativas para investir em estrutura
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CORUPÃ
Previdência
Social móvel
A Prefeitura de Corupá

anuncia que a Agência da
Previdência Social móvel
atenderá na próxima quin
ta-feira, dia 23 de setem
bro. Desta vez, os serviços
serão prestados no prédio
da Câmara de Vereado
res, das 8h30 às 12h e das
13h às 16h30. O objetivo é
atender as comunidades
que não têm uma filial na

própria cidade. Por isso o

governo municipal fechou
parceria com a agência.
Em um carro, os mesmo

serviços disponibilizados
nas unidades fixas circu
Iam até os moradores.

DEMONSTRAÇÃO
Audiência

Pública acontece
emCorupá
Uma audiência públi

ca para a Demonstração
e Avaliação ao Cumpri
mento das Metas Fiscais
está agendada para 29 de
setembro, às 9 horas, na

Câmara de Vereadores de
Corupá. Todos os mora

dores estão convidados a

participar do evento.

Concurso de fotografia ainda está aberto
GUARAMIRIM

o concurso de fotografia
"Retratos daqui"

.

permanece
com as inscrições disponíveis'
até o dia 5 do mês de novem
bro. De acordo com a Prefeitu
ra' podem participar fotógrafos
amadores e profissionais. Ain
da, nessa competição, não será

requisitado aos concorrentes
limites de faixa etária. No en

tanto, a única exigência é em

relação ao foco das imagens.
.

Os fotógrafos interessados
deverão registrar as belezas do
município. E nesse direcíona-

. mento, podem ser focadas pai
sagens naturais, áreas agrícolas,
imóveis antigos, atividades es

portivas e culturais, entre outros

lugares da cidade.

digital, mas com resolução supe
rior a 3.2 mega pixels. E ainda:
não serão aceitas imagens com

qualquer tipo de manipulação ..
A Prefeitura vai usar as ima

gens selecionadas para for
mar um acervo de divulgação,
pesquisa e futuras exposições
alusivas ao município. Os ven

cedores levam prêmios em di
nheiro nas três primeiras colo
cações das categorias amadora
e profissional.

O regulamento está disponível
___________

.

no edital publicado no site guara
mirim.sc.gov.br ou pode ser retira
do diretamente na Prefeitura.

O prazo de inscrição estabe
lecido pelo governo municipal
possibilita justamente aos con

correntes fotografar festas típi
cas ou outros eventos realiza
dos nesse 'perfodo. A inscrição
também pode ser feita junto
com a entrega das fotografias.

Outro detalhe importante é
que o ensaio fotográfico deve ser

composto por fotografias origi
nais. O modelo da máquina fo
tográfica pode ser analógico ou

-

PREM lAÇA0
CATEGORIA AMADOR CATEGORIA PROFISSIONAL

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

.

• Primeiro lugar: R$ 750 • Primeiro lugar: R$ 1.200
• Segundo lugar: R$ 500 I· Segundo lugar: R$ 800
• Terceiro lugar: R$ 300 • Terceiro Lugar: R$ 500

PIERO RAGAZZI

Belezas de Guaramirim
podem ser reveladas

em concurso I
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noite desta se
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Salão Bargpromove um de seus eventosmais tradicionais
JARAGUÁ DO SUL

Os jantares e as

comemorações sempre
fizeram parte da tradição
dos sócios do Salão Barg.
lfIJ-erto dia, uma das sócias,

Astrid Schroeder, resolveu

que queria fazer um prato
..._diferente do habitual chur
rasco: a ideia era promover uma
"noite das sopas". A princípio,
ninguém gostou muito da ideia.
O presidente da sociedade, Celso
Hille, admite ter sido um dos que
resistiu ao novo projeto. "Acha-

mos que não ia dar, certo, podia
acabar dando prejuízo ... ".

Dona Astrid, no entanto, não se

deixou convencer. Em todas as reu

niões, ela pedia incansavelmente

pela realização da noite de sopas.
"Pai assim durante mais de um

ano, ela não desistia. Tanto que
acabamos fazendo, só para satis
fazer o desejo dela", conta Celso.
Ele mesmo deu uma parte dos in

gredientes usado nas receitas da

primeira noite, dividindo os gastos
com os outros membros.

Na primeira edição, que acon

teceu há cerca de quatro anos atrás,
119 pessoas compareceram. A di

vulgação foi grande, todos ajuda-

ram a vender as entradas e o evento

acabou dando certo, apesar de o

lucro não ter sido significativo e de
não haver a intenção de promover
umanova rodada de sopas. "O pro
blema foi que o público gostou. Já
pediam quando seria a próxima,
davam sugestões e acabaram nos

ajudando a melhorar o evento",
explica o presidente. Hoje, falta

espaço para acomodar as mais de
700' pessoas que procuram pela
janta especial, e algumas mesas

precisam ser dispostas no espaço
em que o tiro é praticado.

• Bruna BorgheUi
bruna@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

CARDÁPIO INCLUI70 CUCAS, CINCO TIPOS DE SOPAS E QUATRO CREMES

Receitas do tempo da avó
Das 7h30 até as 23h de hoje,

quando a limpeza do local deve

ser finalizada, cerca de 40 volun
tários vão passar pelo Salão Barg
para ajudar com a comida e a or

ganização da 26a edição da Noite
das Sopas e Cremes - incluindo
donaAstrid, que além de ideali
zadora ainda comanda a cozinha'
em todas as edições.

'

Se no começo apenas alguns
upos de sopas faziam parte do

rardápio, hoje o jantar inclui so
pas de frango, gado, lentilha, cal
do de peixe e Schwarzsauer, a

tradicional sopa preta alemã. Isso '

sem contar as 70 cucas que nunca
� vencem a vontade dos visitantes e

os cremes de palmito, batata sal
sa, milho e ervilha. O aipim frito,

\

o pão torrado e queijo defumado
ralado fecham o cardápio como

acompanhamentos perfeitos.
O segredo do sucesso está na

herança dos imigrantes alemães '

- mas cada uma das cozinhei
ras sempre dá sua contribuição
pessoal às receitas. "O macete

nós nunca contamos. Sempre há

aquele segredinho guardado a sete

chaves", comenta Celso Hille.
Para participar, o custo é de R$

10, e a mesa só pode ser reservada
com antecedência. Corno a festa '

começa as 19h30, as reservas du
ram até as 20h - se aqueles que

Cozinheiras
começam
a preparar
as receitas
pela manhã.
Ao todo,
40pessoas
trabalham
para garantir
o jantar

reservarem não chegarem até este

horário, as mesas serão liberadas

para os outros visitantes. Os ingres
sos podem ser comprados através
dos telefones (47) 3376-2184, (47)
3376-0634 e (47) 0117-1583.

o QUÊ: 26a Noite das

Sopas e Cremes

QUANDO: hoje, a partir das 19h30
ONDE: Associação Recreativa Rio

da Luz, "Salão Barg"
ENDEREÇO: rua Eurico Duwe,
2.600. bairro Rio da Luz

INGRESSOS: R$ 10 por pessoa
VENDAS E RESERVAS DE MESAS:

(47) 3376-2184, (47) 3376-0634
e (47) 0117-1583

DIVULGAÇÃO

ErikMarmo, Thais Pacholek eOscarMagrini em IIEscola deMulheres"

"Escola de Mulheres" na
Scar· com atores da Globo
Em 1662, o francês Molíere a apresenta a uma nova e livre

escreveu uma comédia clássi-: realidade.
ca, satirizando os modos e a

sociedade da época. Neste do
mingo, o teatro da Scar rece
be um elenco de atores como

OscarMagrini interpretando a

história do escritor, cujo tema

continua ironicamente atual.
Arnolfo, um quarentão co

nhecido por se envolver com
mulheres casadas, pretende
se casar com Inês, uma garo
ta que criou desde os quatro
anos para que ela se tornasse

uma mulher submissa - no

entanto, seus planos são ame

açados quando ela se apaixo
na por Horácio, um jovem que

A peça começa às 19h, e

os ingressos estão à venda na

bilheteria do Centro Cultural.
Com compras antecipadas, o

ingresso inteiro sai por R$ 40,
a meia-entrada fica por R$ 20
e a compra no dia do .espetá
culo sai por R$ 50. Outras in

formações pelo telefone (47)
3275-2477.

- 'Ingréssbs estão à
venda na secretaria

. -

da Scar por
R$ 40 e R$ 20

E

Flarnenco de
Soledad Barrio no

teatro Scar

Arnou de Melo e

Cássio Moura no
,

teatro do Sesc
Esta noite, o grande teatro do

Centro Cultural da Scar recebe a

bailarina Soledad Barrio com a

"Noche Plamenca", em apresen
tação inédita no 'Brasil. Viajando
pelaAmérica Latina, o grupo traz
a dança espanhola sob a direção
de Martín Santagelo a partir das
20h30. A performance de Sole
dad, com origem na cultura ci

gana, é acompanhada por uma
aura de mistério e as guitarras de
Eugenio Iglesias e Salva de Maria.
Manuel Gago e Miguel Rosendo
completam o espetáculo com vo

zes e arranjos. Os ingressos estão
disponíveis na secretaria da Scar,
por R$ 60 a entrada inteira e R$ 30
para estudantes e pessoas acima
de 60 anos. Outras informações
pelo telefone (47) 3275-2477.

O catarinense Arnou de
Melo, compositor e baixista au

todidata, já estudou música em,

Hollywood, Califórnia, e tocou

profissíonalmente em Nevada,
nos Estados Unidos. O paulista
Cássio Moura, violonista e gui
tarrista, é radicado em Floria

nópolis desde 1973 e tem um

gosto semelhante ao de Amou
quando o assunto é jazz, MPB
e Bossa Nova. Neste sábado, 18
de setembro, os dois músicos se

encontram com os jaraguaenses
em um duo no teatro do Sesc, a
partir das 20h, em uma interpre
tação de baixo e guitarra com as

mesmas performances de alto
nível apresentadas no exterior. O

ingresso é simbólico, com o cus

to de R$ 1.
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Universo TPM

Elijane Jung
BISCOITO
DA SORTE

LORD GAFA RESPONDE
P: Cafa, depois de muitos relacionamentos furados, começo a entender um

pouco o medo dos homens quanto aos relacionamentos duradouros. Afinal, quem
quer sofrer de ansiedade e ciúme dia após dia? No final das contas, não seria pre
ferível realmente ficar sozinha?

R: Minha filha, quanta desilusão! Dá para ver que você realmente não teve

grande sorte nas suas relações. Faço as seguintes perguntas: você é ansiosa, ciu
menta e possessiva? Você se valoriza? Você se relaciona com alguém por carência
ou por paixão? Ficar sozinho é bom, mas ficar com alguém que se gosta e corres

ponde é muito melhor. Essa declaração, vinda de um homem, é coisa para não

perder a esperança, hein? Agora vê se desencana e entende: você precisa sentir

vontade de estar com alguém. Não necessidade...
.

DIVÃ COM MARCI DERETTI

-

EU SOU: parceira, amiga, ingênua, confiável, romântica, feliz, respon-
sável, lutadora,vaidosa,mãezona e esposa. NA MINHA BOLSA NÃO FALTA:

batom.documentos.chiclete, celular e óculos de sol. QUERIA QUE O MUN
DO FOSSE: mais verdadeiro, menos violento,mais solidário e fraterno e que
protegesse nossas crianças e nossos idosos. DESEJO MAIS SECRETO: gerar
um filho para alguém que não tenha condições. NÃOVIVO SEM: minha famí-

_lia, proteção divina e batom. APLAUSOS PARA: minha mãe, uma guerreira na
saúde e na doença. VAIAS PARA: o mundo da politicagem, do pode tudo, do
jeitinho brasileiro. DESNECESSÁRIO: tanta ganância pelo poder e ter, pois
todos vamos acabar igual: em cinzas. UM FILME: O diário de uma paixão - a

.

saga do amor verdadeiro - já vi mais de dez vezes.UM ENDEREÇOVIRTUAL:
,

www.goógle.ccm.br, nele tudo que quero eu encontro. UM LUGAR PARA CO
MER: Madalena, um lugar onde você é bem servido sempre. O QUE BEBER:
vinho no inverno, mojito no verão, água em qualquer das estações. O QUE
FALTANOS HOMENS: intuição, leitura do todo, dedicação, emoção ...mas daí
seria uma mulher... melhor deixar como está ....hihihihihihi. O QUE SOBRA
NAS MULHERES: empenho, consideração, desprendimento, romantismo,
parceria. Só oshomens não entendem isso! SONHO DE CONS,ºMO: trilhar
o caminho de Santiago de Compostela na Espanha, uma peregrinação de 40
dias onde você repensa seus valores morais, espirituais e éticos. UMA DIVA:
Claudia Raia. Até se separar do Deus Grego do Celulari e ficar bem ela canse:

guiu. NATPM EU: posso matar e morrer fácil, sem nenhum constrangimento.
A FÓRMULA DO AMOR: é amar, preservar, querer acertar, voltar a se apaixo
nar muitas vezes pela mesma pessoa e estar junto, sempre muito junto em

tudo e em todas as horas. É ter clareza de até quando vale a pena e, quando
não valer, terminar sem culpas ou traumas.

Guide mais da
sua saúde.

GTRl C + CTRl V
Juro que eu quaseme "afinei" com essa tirinha...

: I

(www.umsabadoqualquer.com)

ECA! ABANDONA
"

-

Numapoupança,meubem. Discordo de quem Aquele sutiã impróprio, seja porque ele

pensa que dinheiro é para gastar aqui e· agora. Cla- _amassa seus peitos, que ficam parecendo ca

ro' precisamos aproveitar o presente, rti?S·�eII1pre. chorrinhos rebeldes querendo pular o muro,
.-::.,. ,�._"_", '. ?".,.::' .; .,'--'; C:l "-, "

� .,.1.... , •

sobra tempo (emoedinhas) para pensarnô1utUtO}"�'f:$eja porque ele é um número maior e você só
.

seja no seu ou no das pessoas que você ama. Con- quer aparentar seios volumosos. Sutiãs meno
suIte o seu banco e guarde uma pequena quantia res ou maiores do que o ideal deformam e in
todos osmeses. É um pé demeia que pode ser um fluenciam erroneamente na aparência. Aban
alívio emmomentos difíceis. Se joga na economia! dona, meu bem!

\WWIfI..�.�

1,�.4J' _a __.CIIfl.
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRASÁBADO

PatríciaMoraes,
jornalista

KellyErdmann,
jornalista ,

CarlosHenrique
5chroeder, escritor

LuizCarlosAmorim,
Escritoreeditor

Responsabilidades de viqjar
iajando pela Europa, nota-se o esti
lo ecológico de um povo, como dos

húngaros, por exemplo. Até mesmo

de outros europeus que se deparam
em outras partes fora do seu continente. Esse
estilo de preservação, talvez, acaba sendo algo
contagiante. Aqui relato o que eu tento fazer

enquanto em viagem. Como não possomudar
o mundo, tento mudar o mundo emmim.

- Compro uma garrafa
de água e sempre recarrego
com a água da torneira. Se
tenho dúvidas dessa água,
carrego sempre umas pílu
las de cloro.

- As áreas de interior de um país, como
regiões montanhosas, possuem um ecossis
tema frágil. Assim sempre carrego comigo o

lixo que não é biodegradável.
- Não liso detergente ou creme dental em

riachos e córregos.
- Nas cidades, se não estou com a minha

bicicleta, alugo alguma. De bicicleta se pode

ver mats.

- Compro alimentos nos mercados de

produtores locais.
- Tenho na ponta da língua, ou num

caderninho, frases cordiais e vitais. Aon
de é isto? Porfavor! Ou obrigado, são ne

cessários.
- Não toco nos objetos em exposição e

não uso flash da câmera para fotografá-los.
Podem-se fazer muitas

coisas para preservar o am

biente enquanto se viaja, mas
quando se fala no avião, pa
rece que tudo vai para água

.

abaixo. De longe os aviões
são os que mais afetam, não só pelas distân
cias que estes nos levam a viajar, mas por cau
sa do volume de gás carbônico que lançam na

atmosfera. Duas pessoas que tomam um voo

com retorno, daAmérica do Sul à Europa, irão
contribuir com' as mudanças climáticas na

mesma intensidade com a eletricidade e o gás
de suas casas por um ano de uso.

.

Esses três
cãezinhos têm

aproximadamente
seis semanas e
procuram um

lar. Quem quiser
adotá-los deve

entrar em contato
com Marcelo
ou Anete,

pelo telefone
(47) 3372-2803
ou 9958-2807.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Resident Evil 4 (Leg) (15h, 17h30, 19h30, 21h30

- todos os dias) (13h30 - sab, dom, qual

.. Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10, 21h29 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Karatê Kid (Leg) (13h50, 16h30 - todos os dias)
• OsMercenários (Leg) (19hl0; 21hl0 - todos
os dias)

JOINVlllE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil 4 (Leg) (14h15, 17h,
19h40, 22h - todos os dias) .

• Cine Mueller 2
• A Epidemia (teg) (13h30, 19h10 - todos os dias)
• REC 2 - Possuídos (Leg) (15h30,
17h20, 21h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40,
19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Resident Evil 4 (Leg) (13h30, 15h40,
17h50, 20h, 22h - todos os dias) ,

• Cine Garten 2
• Coincidências do Amor (Leg) (14hl0, 16h20,
19h, 21hl0 - todos os dias) .

• Cine Garten 3
• A Ressaca (Leg) (22hl0 - todos os dias)
• Karatê Kid (Dub) (13h40, 16h30,
19h20 - todos os dias)

LANÇAMENTOS

Em A Guerra dos Irónos, o primei
ro livro da série As crônicas de gelo
e fogo, George R. R. Martin cria uma

verdadeira obra de arte, trazendo o

melhor que o gênero pode oferecer.
Uma história de lordes e damas, 'sol
dados e ,rnereenários, assassinos
e bastardos, que se juntam em um

tempo de presságios malignos. Cada
um esforçando-se para ganhar este
conflito mortal: a guerra dos tronos.

,

Mistério, intriga, romance e aventura
enchem' as páginas deste livro.

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

• Cine Garten 5
• Amor à Distância (Leg) (13h50, 16h, 19h10,
21h20 - todos os dias)

• Cine Garten 6
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h40, 19h30,
21h50 - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 2 .

• Resident Evil 4 (Leg) (14h30, 17h,
19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Amor à Distância (Leg) (14h20, 16h30,
19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• A Ressaca (Leg) (21h40 - todos os dias)
• Karatê Kid (bub) (13h30, 16hl0,
18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Epidemia (Leg) (16h20, 21hl0 - todos os dias)
'. O Bem Amado (Dub) (13h50, 18h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h, 16h -

todos os dias)
• REC 2 - Possuídos (teg) (18h, 19h45,
21h30 - todos os dias)

NOVELAS
TI TI TI

Marma�uke

Marta admite que trabalha para Victor Valentim
e Jacques estranha o fato do estilista ter contratado
as costureiras da vila. Suzana não aceita reatar com
Ariclenes. Edgar não tem coragem de terminar o

noivado com Camila. A agência Lugar Models escala
Desirée e Amanda para um desfile. Marcela sugere
que Edgar se acerte com Camila. Dr. Queiroz acha
umas fotos antigas de Cecília na internet e mostra

para Ariclenes. Ele suspeita de que Ceci Splendore
seja o nome artístico de Cecília. Arilenes conversa

com Cecília na tentativa de descobrir mais detalhes
sobre o seu passado. Desirée encontra Armandinho
no churrasco de Gino. Rebeca chega ao churrasco e

troca olhares com Gino. Jacques vai à casa de Ari
clenes para tentar desvendar qual é a sua relação
com Victor Valentim.

PASSIONE

RIBEIRÃO DO TEMPO
Ellen explica para Ajuricaba que ela e Newton

nada têm a ver com o acidente. Ajuricaba diz que não
tem cabimento ele suspeitar do senador. O delegado
permite que Ellen veja Newton. Carlos chama Guilher
me para jogar videogarne, mas Guilherme ignora. Ni
colau diz a Arminda que eles são praticamente noivos.
Arminda deixa claro que eles ainda têm muito tempo
pela frente antes de tomar uma decisão. Sérgio bus
ca Sônia em casa. Ajuricaba chega e oferece cacha

ça para o jovem, que não tem como recusar. Virgínia
ajuda Sérgio a se livrar da conversa com Ajuricaba e

diz que vai fazer um almoço para comemorar o ani
versário do marido, avisando que faz questão que ele
e os pais compareçam. Sérgio diz a André que não vai

poder continuar o ajudando. André e Sônia namoram

e esquecem dos problemas. Ajuricaba comenta com

Virgínia que Sônia e Sérgio estão sempre afastados
um do outro.

Baseado num personagem de quadrinhos
que faz grande sucesso em todo Q mundo, já
que suas tiras são publicadas em mais de 20

.países, Marmaduke narra a história de um

cão' dinamarquês que, devido ao seu enorme

tamanho, tem o hábito de causar destruição
por onde passa. E, ao se mudar para uma

nova casa com sua família, descobre que
terá que aprender a ser um pouco menos de

sajeitado, para conseguir fazer amizade com

os cães da nova vizinhança:

Stela se afasta de Agnello, mas o italiano
entra em seu carro. Clara conta sua história para ESCRITO NAS'ESTRElAS
Totó, que decide ajudá-Ia. Francesca arma para Ricardo fica atordoado ao descobrir diversas car-

que Adamo a flagre com llgo. Clara conta para tas endereçadas a Vicente dentro da caixa de Francis-
Ke.lly sobre a conversa que teve com Totó. Clara ca. Ricardo deduz que Vicente seja o pai de Daniel e
encontra Danilo e o leva para a pensão. Bete re- não se conforma. Suely repreende Mariana por sua ati-
clama com Mauro da presença de Fred. Fred se' tude em relação a Judite. Daniel pede a ajuda de Seth
incomoda por ter se apaixonado por Melina. Laura ao ouvir Ricardo contando para VitóriajViviane que Vi-
diz a Melina que reservou a melhor jornalista para cente é seu pai. Mauro conforta Vanessa, que sofre por
fazer a matéria sobre sua ·coleção. Fortunato insi- causa do pai. Calixto aparece na academia de balé e

nua que Clô não deveria confiar em Jackie. Jackie confessa para o filho que também já foi bailarino. Rute
procura Olavo. Jéssica se encontra com Berilo na diz a Danusa que acredita que a relação entre Mauro
quitinete. Jackie conta para Olavo que Clô já sabia e Calixto irá mudar. Calixto incentiva o filho a aprender
sobre Berilo e escondeu o segredo de todos. Totó francês e estudar balé em Paris. Virgínia diz a Vicente

chega com a família para o jantar de despedida que ele poderá abraçar o seu neto quando o filho de
na casa de Bete e Fred o cumprimenta. Daniel nascer. Judite pede perdão a Guilherme.

(O resumo dos capftulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Poderá conquistar algo que, até ago-

ra, parecia impossível. Sua dedicação
às atividades de rotina não passará despercebi
da. À noite, saia mais de casa e movimente sua

vida social. Leve mais a sério suas emoções,
elas poderão indicar soluções para problemas.

TOURO

(21/4 a 20/5)
Bom dia para fazer contato com gen
te distante. Que tal quebrar a rotina

e investir na sua criatividade? Vai ser
fácil convencer a pessoa amada: as afinidades

serão mais valorizadas. Use sua alegria de viver
à vontade hoje.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

�11 Dia favorável para mudanças na vida
I m cotidiana, doméstica e familiar. Quem

pensa em mudar de residência con

ta com ótimas vibrações. É tempo de estreitar
seus vínculos afetivos, Use e abuse do direito de
amar muito hoje.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Boa fase para buscar acordos, pois
as conversas serão esclarecedoras.

Vai ser fácil chegara um ponto consensual com

amigos e clientes. No campo afetivo, o clima é
de forte união. Lance mão da sabedoria popular
para viver melhor.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Nada vai cair do céu, mas em

compensação poderá obter a valo-

rização que merece. Romance com al

guém que faz parte da sua rotina terá o apoio
das estrelas. Os ganhos que são menos mate

riais e que revelam um merecimento vindo de

planos mais elevados.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
.

Você estará no centro das atenções,
-

aproveite para brilhar. A diversão vai

estar presente no trabalho, vale unir o útil ao

agradável. Bons ventos sopram a favor do seu

coração. Receba os conselhos vindos de um fa

miliar como de quem ama muito você.

•• 1< 1"'
LIBRA

(23/9 a 22/10)
\,",='I",.',u."""""",,011,1• Você poderá se sair melhor ao agir

em sigilo. Atividades que exijam silên-
'

cio e concentração contam com boas vibrações.
A vida íntima terá o apoio e a proteção dos as

tros hoje. Momento para remexer nos cantos

escuros da sua vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Ótimo dia para contar com a ajuda
de terceiros. É hora de intensificar as

suas relações de amizade. No romance,

o companheirismo vai prevalecer. É n'ecessário
confiar em seus talentos, mesmo que alguma
circunstância não lhe seja muito favorável.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Atente-se às oportunidades que po-

dem surgir no campo profissional. Hoje
é um dia de grandes conquistas! Portanto, dê
o melhor de si. A vida amorosa corre o risco de

ficar de lado. Olhe para você mesmo e faça algo
de bom para sua vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Terá facilidade tanto para aprender

como para ensinar, Os estudos e as

atividades que exijam conhecimento específico
serão favorecidos. Há sinal de muita estabilida
de no romance. Você vai sentir um grande alívio
em poder entender melhor sua alma.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Atividades que exijam silêncio e isola

mento contam com a proteção das es

trelas. Faça uma autocrftica das suas limitações.
Entretanto, tente ser menos racional na vida a

dois. Olhe mais para as suas necessidades fi não

permita que elas fiquem em segundo plano.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
O dia favorece, particularmente, as re

lações de amizade e o convívio social.

Vai ser fácil se entender com todos. No amor,

ajuste-se ao seu par. A cumplicidade vai predomi
nar, Você vai encontrar uma boa receptividade por

parte das pessoas queridas,
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Cemitério cobra
visita ao túmulo

Os fãs que desejam continuar deixando presen-
,

tes no túmulo de Michael Jackson terão de respeitar
algumas regras e pagar uma taxa, segundo 0_ TMZ.
As pessoas estão proibidas de pisar no local e terão
de desembolsar US$ 3 para homenagear o Rei do

I

Pop. Além disso, só será autorizado entregar.tores,
qualquer outra lembrança - como ursos de pelúcia,
pôsteres, fotos e velas - está fora de cogitação.

Milene e'Ronaldo
chegam a acordo

Milene Domingues chegou a um acordo com Ro
naldo sobre a pensão do filho dos dois, Ronald, diz a

coluna "Olá", do jornal "Agora". Segundo a publicação,
a loira assinou, na presença do advogado do ex-mari

do, os papéis em Madri, onde mora com o filho, e está
feliz da vida. O valor do benefício não foi divulgado.

DIVIRTA-SE

Acidente
Um homem e uma mulher se envolvem num aci

dente e os carros são inteiramente destruídos, mas,
por sorte, nenhum dos dois fica ferido. Depois de
sair do que restou do carro, a mulher diz:

- Olha só! Saímos' ilesos de um acidente desses!
Só pode ser um sinal de Deus! Ele está nos dando
uma oportunidade para nos conhecermos e sermos

felizes para o resto da vida!
- Concordo - responde o homem, animado.
- E olha só, um outro milagre: meu carro ficou to-

talmente destruído, masessa garrafa de whisky não
quebrou! Vamos beber e comemorar esta sorte.

O homem concorda, abre a garrafa, toma alguns
goles diretamente do gargalo e d�volve a garrafa _

à mulher, que coloca a tampa de volta.
- Você não vai tomar?
- Não, não ... Vou esperar a polfcia chegar com o

bafômetro!

Dado se

recusa a' fazer
bafômetro

O ator e músico Dado Dota
bella foi parado na Operação Lei

Seca, em uma blitz na Zona Sul
do Rio. Ao ser abordado na ope
ração, Dado teria se recusado a

fazer o teste do bafômetro e ain
da estava com os documentos
do carro irregulares. O veículo
do ator acabou rebocado. pelos

\ agentes, que encontraram latas
de energético e uma garrafa de
vinho. De acordo com informa

ções, Dado deixou o local e se

guiu a pé para casa.

Sítio de Marcelo
Rossi é assaltado

O sítio em que moram os pais do padre Marcelo Rossi, em Itupeva, São Paulo,
foi assaltado. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, Rogério Rossi estava em

casa com o caseiro quando foi rendido por seis homens armados com metralha
doras. Eles fugiram levando R$ 2 mil; joias, terços, escapulários, computador,
óculos, crucifixo, dois sacrários e onze relógios. Dois ladrões foram presos e a

policía recuperou parte dos pertences roubados.

Elza Soares
•

Vai se casar
/

Elza Soares, 73 anos, vai casar em cerimônia es

pírita com o cin-easta Bruno Luclde, de 27 anos, com

direito a jantar para poucos convidados em um sítio
em Itaipava, região Serrana do Rio.' Eles já estão ca

sados no civil desde 2009. Enquanto o dia do sim não

chega, a cantora lança Arrepio, novo CD, com canções
de Gilberto Gil e Luiz Melodia. No ano que vem, estrela
o documentário Elza' Soares, a Voz do Brasil, dirigido
por Elisabete Martins e produzido pelo maridão.

SUDOKU

SOBRE o JOGO
É um jogo de lógica muito
simples evíciante. 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.

André L. Fermente

Anita Karnchen

Hilário G. Stellein
Hilário Paterno'

.
.

,/
,

IngoSchlurnberger'
lrineu Pedrótti
Janaina V. luz

"

Jaqueíine Drews
Jardel Lehn

joão·Paulo ç:. 'Rossi
João Petry
Julian Fuchter

Marilde Fabiani
l IH

Marinei B. Rossato
Marlene I\thaus
'Samara Piazera

Tarvin Melcher
Tusnelda Tillmanri

ValdirWackirhage
Valéria ucntemberg
Valmir V. Michalach '
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16 Tempo
PREVISÃO DO TEMPO
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TEMPO FIRME
NA·REGIÃO
A massa de ar frio e seco

perde intensidade e se

afasta para o oceano,
mantendo o tempo estável
com sol e'poucas nuvens.

SEGUNDA
-

MíN: 18°C
MÁX: 25°C

. - CANOiNHAS
T ...
10° 23°

JOINVillE
T ...
16° 28°

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN,: 17°C
MÁX: 30°C

SÁBADO
MíN: 16°C
MÁX: 20°C

DOMINGO

MíN: 14°C
MÁX: 19°C

CllMAA ENO,

Fim de semana
de sol e nuvens

ENDÊNGIA

Mudança nos
próximos dias

A tendência para os próximos dias é de

tempo instável com nebulosidade, princi
palmente no Litoral. Entre os dias 21 e 22
uma frente fria no Rio Grande do Sul causa

possibilidade de chuva nas áreas catarinen
ses próximas à divisa, a chuva chega de for
ma isolada pelo Estado entre os dias 23 e 24.

No fim de semana o tempo per
manece estável, com predomínio
de sol e poucas nuvens em todas,
as regiões de Santa Catarina. Mais
nuvens e chuva fraca no período
noturno no Litoral Sul e no Lito
ral Norte. Temperatura amena ao

amanhecer e em rápida elevação
durante o dia em todas as regiões.

�ôÇf)d
Ensolarado Pal'cialmente Nublado instável Chuvoso

Nub!ado

�
Trovoada

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

15/9:.O 23/9

• l1li#

Ira de Guaramirim

5
•

5

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

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

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

1/
'GOVERNO DE

GUARAMIRIM
www.guaramirim.sc.gov.br

L.. ...... _ _ ." .... " .. • ,.'" •
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Moa 'Gonçalves
Nova geração

Diether
Werninghaus comemora o sucesso de dois anos de funda

ção da IuritiMicrofinanças e aplicação demais de R$ 17milhões
em recursos para os pequenos negócios. Diether é filho de Ge
raldoWerninghaus, um dos criadores daWEG Eletromotores, e

nomeou a IuritiMicrofinançasda cidade com o nome do pai.

Uma morena bonita e bem
nascida da cidade continua an

dando com vendas nos olhas.
Apesar da conta bancária reche
ada e da pose de poderosa, segue
sempre amarga. Precisa agora
descobrir. que está convivendo
com inimigos. Como adora uma

fofoca, vive falando mal de ex

afetos para a confidente errada,
que é mala direta para os alvos.
Ela deveria cuidar mais da pró
pria vida, que continua infeliz.

-

--���--
_ Meu copo de chope Kõnigs Bier

gelado, por favor?

Zum Schlauch
Nesta sexta-feira, na Zum

Schlauch, a casa sensação _
do mo

mento, é dia de brindar com cham

panhe e muita house music com o

DlChris Gilgen.Vai perder?

Carreteiro
o espevitado Adrianinho Iun

kes já estámil com os preparativos
para o Carreteiro que acontece lia

Moving Up. Agendem!

NAS RODAS
•. Quem esqueceu ainda está
em tempo de se desculpar: O
empresário Rodrigo Freiberger
foi o grande aniversariante de
ontem e vai adorar saber

que foi lembrado.

• O goleiro Fernando
Egelmann já escolheu seu

parceiro para disputar dia 20
de novembro o campeonato
de disputa de pênaltis. Será o

craque Cesinha Pradi.

• A bonita Rubia Fonseca,
sempre chama atenção onde

-

circula. Ainda ecoa num bar
famoso da cidade que ela
estava aos beijos com o

bonitão Sérgio Luigi Jacobi.
O clima é de love total!

Buxixo

Onde comer bem
No restaurante daArweg. Todo
dia um cardápio diferente.

TRÊS TOQUES
• Vai firme o love do big shot

Lirio Utech com abonita KayaGo- _

mes. Os dois são muito discretos,
mas vez por outras circulam nos

lugares da moda da cidade. A vida
continua e o amor prevalece!

• O jovem empresário Eduardo
Klinkoski e sua mulher, a publici
tária Rogéria, estão super felizes
com o nascimento do segundo fi-

lho Lucca. A loira continua bonita
e umamãe super dedicada.

• O amigo Zeca Lenzi já en

graxou a bicicleta e dia 26 de
setembro, ao lado da esposa e o

filhão, vai participar da 2a Peda
lada, Vale como treino. Pois ele
também vai disputar o campe
onato de pênaltis dia 20 de no

vembro, na Recreativa Karlache.

Marcia, da Juju Moda

Baby, também prestigiou a

inaUguração da loja Fine Fior.
Pra quem não conferiu, as
donas do pedaço movimentam
coquetel até hoje

"
'Concentre-se mais em seu

desejo do que na sua dúvida, e
o sonho cuidará de si próprio.
Você pode se surpreender de
quão facilmente isso acontece.

Suas dúvidas não são tão
poderosas como seus desejos, a
menos que você as torne assim.

"

leitora fiel
A leitora fiel de hoje é

Fernanda Rosa. Ela é outra

amiga que acompanha a

coluna todos os dias.

Dica de hoje
Curtir a London Pub,

Hoje tem Tequila Baby com
a banda Rota de Saloon.

Danadinha . : -,

Minha gente, quem foi aquela advogada que se aproveitou do
.

alto teor etílico de seu paquera e o agarrou com força na Farrinha,
.

quarta, na Zum Schlauch? Dizem que ela até o arrastou pra o seu -

.

carro, fazer o quê. Ninguém sabe, ou sabe né? Se alguém souber
manda um fio vermelho.

r-
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Tabelionato Griesbach
'

Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO.
REPÚBUCAFEDERATNADOBRASIL-ESTADODE SANrA0\TARINA

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

AvenidaMarechal Deodoro daFonsecan° 1589 •Telefone:
(4;7) 3273-2390 • Horário de Funcionamento: 09:00h às 18:00h

EDITALDE INTIMAÇÃO
DE PROTESTO

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 sustação judicial de protesto é ou oferecer por escrito osmoti
vos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 157250/2010 Sacado: ALCENIR PEREIRA Endereço: RUA GENIDE FATI
MA ZANEIA 30 CASA - ESTRADA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-363 Credor:
BVFINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CBI - N'Titulo: 131021411 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 874,68 - Vencimento: 06/02/2009

.

vo: falta de pagamentoValor: R$ 1.169,38 - Vencimento: 29/10/2007

Apontamento: 156502/2010 Sacado: JlillANA P. J. HAUSEN Endereço: RUA MARINA
FRUTUOSO 300 APTO 704 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-500Credor:
ZIMMERMANN E DANIEL DECORACOES lIDA Portador: -

Espécie: DMI - WTitulo: 030520104 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,60 - Ven
cimento: 24/08/2010

Dilma
segue na

liderança
das

-

intenções
de voto

Apontamento: 157247/2010 Sacado: ANDRE BERNARDO KARSTEN Endereço: RUA
LEOPOillO KARSTEN 63 - BARRA DO RIO MOLHA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89'259-
765 Credor: BV FINANCEIRA S/A C.EI Portador: - Espécie: CBI - W Titulo: 131016956
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.066,16 - Vencimento: 23/06/2008 Apontamento: 157179/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PROD AL lIDA En

dereço: R LEOPOillO MANKE 230 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89251:
510 Credor: FSSA IND E COM DE PROD AUMENTICIOS lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N° Titulo: 29418/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$,1.l97,00 - Vencimento:
01/09/2010

'

Apontamento: 157246/2010 Sacado: ARISTIDES EUGENIO DO AMARALFIlHO Ende

reço: RUA FELIXRICHARD 442 - ESTRADA NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-373
Credor: BVFINANCElRAS/AC.EI Po-rtador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 540188927 - Mo
-tívo: falta de pagamentoValor: R$ 4.552,24 - Vencimento: 01/09/2008

Apontamento: 157034/2010 Sacado: NAIARADO PRADO UMA Endereço: RUABARAO
DO RIQ BRANCO 72 AP 2 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor: RODRIVEL
AUTO CENTER lIDAME Portador: - Espécie: DSI - N° Titulo: 52-02 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 207,00 - Vencimento: 28/08/2010Dilma na frente com 51%
das intenções de voto

Apontamento: 156821/2010 Sacado: BOLESlAU UPINSKI Endereço: RUA SAO JOSE
108 - JARAGUA ESQUERD - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89260-180 Credor: T E S COM
E REPRESEND\COES LTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 004 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 220,00 - Vencimento: 26/08/2010

Apontamento: 157069/2010 Sacado: PRAXIS COMERCIO DEMAT. DE CONS Endereço:
RUAWAlDEMARWERNER 842 - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCO ABN
AMRO REAL SA Portador:WEillTRONTECNOWGIAEM S EA I

Espécie: DMI - 'N° Titulo: 32/C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 693,33 - Venci
menta: 28/08/2010

Apontamento: 15725112010 Sacado: DARLEIJOELDA SILVA Endereço: RUAPEDRADE
AMOLAR BAIXO 100 - PEDRADEAMOLAR - CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BV
FINANCEIRA S/A CFI Portador: - Espécie: CEI - N° Titulo: 131029268 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$12.037,84 - Vencimento: 15/0112010
Acandidata do PT àPresidência,

Dilma Rousseff, segue na liderança
da disputa pelas intenções de voto
para as eleições de outubro.

De acordo com uma pesquisa
-

Datafolha, divulgada ontem, Dilnia
tem 51% das intenções, contra 27%
do candidato do PSDB, José Serra.A
candidata do Partido Verde, Marina
Silva, aparece com 11%. Os outros
candidatos não pontuaram.

De acordo com o Datafolha, 4%
dos entrevistados disseram que vo
tarão em branco ou nulo e outros

7% estão indecisos. A margem de
erro é de dois pontos percentuais,
paramais ou paramenos.

Levando-se em conta os votos

válidos, Dilma poderia vencer as

eleições já no primeiro turno, se-

gundo o instituto. A pesquisa foi
realizada 'entre os dias 13 e 15

de setembro, após a divulgação
de denúncias sobre a quebra de

sigilo. fiscal de pessoas ligadas a .

José Serra e a respeito de suposto
tráfico de influência envolvendo
o filho da ex-ministra-chefe da
Casa Civil, Erenice Guerra. Fo
ram entrevistados 11.784 eleito
res em 423 cidades.

Os dados da pesquisa também
mostram um cenário de estabili
dade em relação ao levantamento
anterior do instituto, realizado en
tre os dias 8 e 9 de setembro. Dilma
oscilou um ponto para cima, den
tro da margem de erro, passando
de 50% para 51%. JáSerra eMarina
semantiveram.

Apontamento: 157104/2010 Sacado: FIETEX TEXTIL'I1DA-ME Endereço: RUA AN
TONIO MACHADO 126 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-560 Credor: INCOFIOS

.

INDUSTRIADEFIOS EMAlliAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 0202831801
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.898,96 - Vencimento: 02/09/2010

Apontamento: 157237/2010 Sacado: SONELE FEUPE PEillN ME Endereço: RUA EXP
ANTONIO CARWS FERREIRA, 8 - JARAGUA DO SUL - CEP: 89252-100 Credor: COM
PANHIADE CANETAS COMPACfOR Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0012738 02
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 576,18 - Vencimento: 03/09/2010

Apontamento: 157105/2010 Sacado: FIETEXTEXTIL LIDA-ME Endereço: RUA ANTO
NIO MACHADO 126 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-560 Credor: INCOFIOS IN
DUSTRIADE FIOS EMALHAS lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0202844601
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.100,00 - Vencimento: 02/09i2010
------------------------------------------"-------------------------------------------------------'>--

Apontamento: 157106/2010 Sacado: FIETEXTEXTIL LTDA-ME Endereço: RUAANTO
NIO MACHADO 126 - JARAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89265-560 Credor: INCOFIOS IN
DUSTRIA DE FIOS EMAlliAS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 0202844702
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.102,82 - Vencimento: 02/09/2010

Apontamento: 15708rf2010 Sacado: TERfULIANA SANTOS DA CONCElCAO Endere

ço: RUA ERICHAHEN 471 - VIlA LENZI - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-700 Credor: C
F KRAUS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 254 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$1.790,00 - Vencimento: 31108/2010

, Apontamento: 157083/2010 Sacado: USIPEINDUSTRIAE COMERCIO lIDA Endereço:
RUA CESAREVALENTINI 895 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: KOSMOS
IND COMMOillES E MATRIZES lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 05836-4 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3,440,00 - Vencimento: 31/08/2010

Apontamento: 157058/2010 Sacado: G BEBER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM

Endereço: FRANCISCO STINGHEN 290 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89260-010 Credor:
MOINHO DO NORDESTE SA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 33109/1 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 483,75 - Vencimento: 31/08/2010

Apontamento: 157139/2010 Sacado: VISUAL GRAF EDITORACAO LTDf>,ME Endereço:
RUA PRESIDENTE EPESSOA 1329 - CENTRO - JARAGUÁDO SUL-SC - CEP: 89251-100
Credor: CASAS DAAGUA MATERWS PARA CONSTRUCAO lIDA Portador: - Espécie:
CH - N° Titulo: 000115 5 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.477,00 - Vencimento:
17/05/2010

Apontamento: 157174/2010 Sacado: ISNEillO UECKER Endereço: R. EST GARIBALDI
- AUTO SAO PEDRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: BOGO RECAPA
DORADE PNEUS ITDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo; 5222-1 - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 483,00 - Vencimento: 01/09/2010

,-----------------------------------------------------------------------------.------------------.------

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado' no jornal "Correio do
Povo", na data de 17/09/2010.
Iaraguã do Sul (SC), 17 de setembro de 2010.

Apontamento: 157249/2010 Sacado: JOELCIA GONCALVES DE UMA Endereço: RUA
UNAWALlZSCHWARTZ 100 - TRES RIOSDO SUL - Jaraguá doSul-SC - CEP: 89250-000
Credor: BVFINANCEIRAS/ACFI Portador: - Espécie: CBI - N°Titulo: 131008080 - Moti-

Tabelionato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 19

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mercado Regional

Lourival Karsten
Nossa história

ma das únicas maneiras para da cidade, abordando fatos como a re

se compreender o futuro é volução de 30, integralismo, 2a Guerra
,

conhecendo o passado. Pen- . Mundial, período militar, prefeitos,
�." sando nisso aWeg patrocinou comércio, indústria, evolução da co-

o projeto Jaraguá q@ Su!,ontem'8 Hoje, rnunicação, aspect,os da cuitur�,}az�t,,�
coletâneaqe três documentários que "saiíd�, educação e urbanismo.Voltado
contam a história da região do perío- para as, instituições de ensino, a nova

do de í�76 a 1976. Lançado original- . edição, que terá cQpia� dÍstribuídas""
mente em 1999, o filme teveseurelan- em todas as escolas da Iegião, acres'

, çainehtó esta semana, coJJ1 eX\bições centa uma cõpia irnpréssa do. roteiro
, gratuitas no pequeno teatro da Scar e com dicas para utilização. em sala.de
no MuseuWeg.'produzidopelaScaf o aula Aiém disso, as 'vídeos-locadora
documenrãríé é. dividi.do em três par-' da região receberão cópias do, 'QVD

h tes.Política, Etonôll1ica e Urbana. Ele Hara disponibilizarem 'tUitamente
es ata a,h" • .

oloniza ã à; comunidade.
'

Milho em alta
A safra de milho dos EUA deve ficar pouco

mais de 1% abaixo do previsto, mas mesmo
assim omercado não respira aliviado. Os esto
ques de milho nos El)A são os menores desde
2004 e insuficientes para um mês de consu

mo. Enquanto isto, no Brasil a safra promete
sermuito boa, mas como está atrelado à cota

ção na bolsa de Chicago, o preço do frango é

do porco vai subir.

Causa da demissão.
Relatório relativo aos motivos de

demissão em Iaraguá do Sulmostra um
dado muito curioso. Enquanto todos os

outros sindicatos homologaram este ano

mais demissões sem justa causa do que
pedidos de demissão, isto não aconte

ce com os trabalhadores da área têxtil.
Neste setor os pedidos de demissão são

a principal causa da rescisão contratual.

Desoneração do algodão
A Camex - Câmara de Exportação do Me

dic - aprovou na última terça-feira a importa
ção de 250 miltoneladas de fibra de algodão
com redução d.a alíquota de imposto de im

portação de 10% para 0%. Embora estamedi
da não resolva todos os problemas decorren
tes da falta de algodão no mercado interno - o

produto também está escasso no exterior - é
umamedida paliativa aplaudida pelo setor.

Frango em alta
No mês de agosto, o incremento nas ex

portações brasileiras de frango - em volume
- foi de 15,57% na comparação com igual mês
do ano passado, enquanto a receita cresceu

17,97%. No acumulado de janeiro a agosto,
o volume cresceu 3,63% enquanto a receita
cresceu 16,75%. Motivo é a recuperação nos

preços internacionais do produto.

Juriti firma parcerias
o empresário DietherWerninghaus comemora o su

cesso de dois anos de fundação da Iuriti Microfinanças
e a aplicação de mais de R$ 17 milhões em recursos para
os pequenos negócios. Na apresentação para imprensa e

convidados dia 11 de setembro, da unidade Jaraguá do Sul,
no bairro Ilha da Figueira, ele confirmou investimentos de
.mais R$ 4 milhões do Banco Itaú e R$ 2 milhões da Oiko
credit, multinacional de crédito com sede naHolanda.

DIVULGAÇÃO

José Alaor Bernardes, diretor do Sebrae-Se, Diether
Werninghaus, presidente da Juriti Microfinanças, e Mário
Livramento, diretor da organização demicrocrédito

Iphone 4
Chega hoje ao Brasil desbloqueado nas lojas Oi, assim

como nas lojas daTIM. Os preços começam em R$ 1.799

para o modelo com capacidade de 16 gigabyte.

INDI·GADORES

CÂMBIO , COMPRA VENDA VAR.

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°: 150/2010
.• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

·MODALlDADE:TOMADADEPREÇOS .

• OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERViÇO DE CARÁTER
CONTINUADO PARA REPOSiÇÃO DE LAJOTAS, PAVER E PARALELEPíPEDOS.

• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 17/09/2010, das 8:00 h às 11 :30 e das 13:00
às 16:00 h

• DATA DA ABERTURA: Q6/1 0/201 O às 14:00h
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua

Erwino Menegotti, na 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL

PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 76/2010
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TIPO: Menor Preço por Item
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul através do Secretário de Administração, torna pú
blico para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que está pro
movendo a republicação do edital. O mesmo estará disponível no site a partir do dia 20/09/2010.
A Administração Pública comunica aos interessados, a nova data para entrega e abertura dos

Envelopes, conforme segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às
09:00 hs do dia 01 de outubro de 2010, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1,.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMEN
TO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão as 09:30 hs do dia 01 de outubro de 2010,
na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de setembro de 2010.

OLlVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração

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

Julimar Pivatto
Contas
Malwee/Címed garantiu
o segundo lugar do Gru

,
po B da segunda fase. E
nas quartas de final en

frentará o terceiro colocado da
outra chave que hoje seria aCopa
gril. Mas com o equilíbrio entre as

equipes, pode ser Carlos Barbosa,
Krona ou Minas, O certo é que os

jaraguaenses farão o jogo da vol
ta em casa. Se passar pelas quar
tas de final, pegam o vencedor do
confronto entre o vice-líder do

Grupo A e o terceiro do B. A Liga
Futsal ainda não definiu a data do
início das quartas de final.

Corrida de rua
Neste sábado, a Acorjs (Asso- .

ciação de 'Corredores de Jaraguá
do Sul) organiza uma, corrida de
rua no bairro Ilha da Figueira. O
evento terá largada e chegada na

,

EscolaWaldemar Schmitz e per
curso de 4,6 quilômetros para
adultos e um quilômetro para
crianças. O valor será R$ 5 e um

quilo de alimento. Informação e
. inscrição no e-mail corridanos
bairros@gmail.com.

Camisa promocional
o Flamengo do Garibaldi completou 18 anos em 2010. E

para comemorar a maioridade, o clube lançou um lote de ca

misas comemorativas que, além de vestirem os torcedores,
ainda trarão mais recursos para o caixa do clube. O modelo é
este abaixo e pode ser adquirido com os dirigentes, ao preço, .

de R$ 25 (com baby look paramulheres). O Flamengo é um dos
clubes mais novos da região, porém sempre contou com uma

administração organizada e, por isso, hoje goza de uma bela
estrutura e um grande prestígio. Exemplo vivo de que fazer fu
tebol amador na região é para quem. realmente é apaixonado.

. No último domingo, quando levou o título. dós aspira�te�,,:\�ak v, '

possível ver dirigentes emocionados com o feito. '. '"I ;F;;'��t",

Ronaldinho Gaúcho. Vol
tou a jogar bem na vitória do
Milan na Liga dos Campeões
da Europa. Além de lances
bonitos, foi decisivo e parti
cipou dos dois gols do jogo.
Olho nele, Mano Menezes.

-

� GOL .CONTRA
Neymar, O jogador do

Santos vem dando exemplo
de destempero e sinais de

que precisa de apoio psico-
, lógico. Talentoele tem, mas
é preciso parar de passar a

mão na cabeça e repreen
der mais.

DOIS,TOQUES

, ,ANIVERSARIANTES'

,

.....·O'Atlético de Madri
, estFéou com derrota na liga
Europa. Perdeu fora de casa por
lxO para oAris, da Grécia. Filipe
Luís ficou no banco.

...lIA. EmFortaleza, o
basquete masculino do Colégio
Evangélico venceu a segunda e

com propriedade - 72x20
no time de Amazonas.

.

J
GIlARANI F.C.
P.AUCIIlM.C. r JDGAtO. No fim de semana,

aliás, o time madrilenho
enfrentará o todo poderoso
Barcelona pelo Campeonato
Espanhol,

,...110- Entre asmeninas,
, a representante catarinense
no basquete das Olimpíadas
Escolares também é delaraguá
do Sul, com o Instituto Jangada.

_BIIS...
(DAHl .,
Atual líder da

'segunda divisão
da Alemanha.

..mFC
(31 IH) _ Time
de Pouso Alegre,

lanterna da .

Terceirona mineira

i

I�
I.
fZ
;
I

i
'j

Lutador conquista tftulo
mundial de ,vale tudo

JARAGuÁ DO SUL
O lutador jaraguaense An

derson Cruz voltou de Portugal
.com o título mundial doWUFC,
evento de vale tudo. Competin
do na categoria até 60 quilos,
ele venceu o russo Zhantsaev
Rizvan na decisão e ficou com

o cinturão. "Me senti realizado,
quando começamos a praticar
algum esporte sempre alme

jamos um título importante",
afirmou Cruz .

Agora ele quer ir mais.lon-
'

ge e chegaJ até, o WEÇ, qlÍ� �-_o� ,.-",
_. li- "i,l ,;.,J�.'?'E'� �rf

maior evento de va1e 6ia:6�h'6
mundo para lut_adores de peso
leve. Para chegar lá, além de
ter talento, é preciso também
um convite. "Como estou na

(academia) Chute Boxe, que
é uma das maiores do mundo,
fica mais fácil para chegar lá. E
estoume preparando para isso",
garantiu.

Cruz é especialista em muay

.

thay e também faz jiu jitsu para
aprimorar as técnicas de solo.
Ele espera também que esse

título traga mais visibilidade,
já que foi difícil de conseguir
apoio para viagem.

Anderson Cruz exibe o cinturão
conquistado noWUFC em Portugal

R. arechal Aoriano Peixoto. nO 80 - SI 4 e5' WWW'�
Centro _ Jaraguá do Sul í'- .

.

(AoLadodoBradesoo) �(47)3370..'2e31337D.124D
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MaIwee quer os três
pontos contra o Foz
Jogadores com dois cartões amarelos serão poupados
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed já garantiu o segundo
lugar do grupo e o Foz Futsal não tem
mais chances de classificação.

,

Seria a oportunidade do técnico Fernando Fer
retti

.

poupar todo mundo· e até dar uma atenção
maior para os Jogos Abertos. Mas como o objetivo
é somar o maior número de pontos possíveis, a or
dem é vencer o time paranaense hoje, às 19h, na

;

Arena Jaraguá.
Claro que nem todo mundo vai jogar. Um deles

é o goleiro Tiago, que fez ontem uma ressonância

magnética e receberá o resultado hoje, para saber
da gravidade da lesão no quadril. Mesmo assim,
ele será poupado. Outros três atletas, todos pen
durados com dois cartões amarelos, também não
serão relacionados: Índio, Neto eValdin. Tudo para
não correr o risco de perder um deles na'primeira
partida das quartas de final. Márcio, suspenso, é
outro desfalque.

-

CLASSIFICAÇAO GERAL·

O Corinthians garantiu a melhor campanha da

Liga até aqui, com 71 pontos na soma-das duas fa-

.

·ses. Logo atrás vem a Krona/Ioínvílle e a Malwee/
Cimed, ambos com 57.6 Carlos Barbosa completa
a lista dos quatro primeiros com 54 pontos. Como
garantiu o segundo lugar do grupo, os jaraguaenses

, pegarão o terceiro colocado da Chave A. A data das

quartas de final ainda não foi divulgada pela CBFS,
mas deve começar depois do dia 20 de setembro.

Neto, que está pendurado, é um' dos poupados no jogo de hoje

ILJ"G'I

I "
I

.

\

11:/ 1 T\ ; 11,l11 ,_',-' 11, RL A
•• 4<.� CLASSIFICAÇÃO

P J

HOJE

19h " Krona x Atlântico
19h " Carlos Barbosa x Minas

59,2%
I 19h" Copagril x Florianópolis

----;"���%,,'
I

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

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

�UGA fUTSAl ,,- GRU� I B
CLASSIFICAÇÃO HOJE

19h " Corinthians x Petrópolis
19h - MalweejCimed x Foz
19h -Intelli x Umuarama

P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols
Pró; GC - Gols Contra; SG - Saldo de Gols; A - Aproveitamento,

Esporte 21
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Na área

Henrique
·Porto

Final do Varzeano
DIVULGAÇ�O/AVANTE ESPORTES

"-alácticos e Néki
entram em campo
neste sábado (25),

..._para a decisão do

Campeonato Varzeano.

Vejo um ligeiro favoritis
mo para os Galácticos,
que fizeram uma melhor

campanha durante toda a

competição. Porém, não

dá para desconsiderar o

fato da Néki ter eliminado
o atual campeão. Uma atração especial será o confronto entre os

irmãos Prestini: Ieíson (goleiro da Néki) e Gio (atacante dos Galácti
cos). Durante a semanamantive contato com João Coelho, dirigente
dos Galácticos, questionando o fato da final ser no -campo do Fla

mengo. Nada contra o local (viu Foguinho), mas existem alguns as

pectos técnicos que sou obrigado a abordar: lá não tem cabine para
a imprensa; a linha telefônica impossibilita a transmissão das rádios .

e não existe arquibancada coberta (e a previsão é de chuva). Enfim, "

entendo o posicionamento do clube, que fez valer seus direitos.

laca SDR
..:J

o Campeonato Jaraguaense da Segunda Divisão começa para
valer neste fim de semana. A competição está na quinta rodada
e somente agora os times poderão contar com força máxima, já
que muitos atletas.da Primeirona estão averbados com equipes
da Taça SDR. Até o momento, Néki e Noite a Fora despontam
como favoritos em suas chaves e podem encaminhar suas classi

ficações ao mata-mata nesta rodada (a antepenúltima). Surpre
ende os desempenhos ruins de Roma (atual vice-campeão) e Ga
lácticos (finalista do Varzeano), que podem deixar a competição
precocemente caso não vençam seus jogos.

'

Medalhas nos Jasc
As mulheres continuam

mandando na delegação jara
guaense que disputa os 50° Jo
gos Abertos de Santa Catarina.
Das 18 medalhas conquistadas
até o fechamento da coluna;
11 foram garimpadas por elas,
sendo três de ouro (Helena Gs
chwendtner e Miriely dos San

tos, duas vezes), sete de prata e

uma de bronze. No masculino,
destaque para Roco Rositto,
ouro na carabina de ar compri
mido. A competição prossegue
até sábado, em Brusque.

Timão & Colorado
o amigo Fernando Kath,

popular Sapo, agradece os'co-.
":.ril:ltiav:os que a.j�datam;,alest�!
'IfI' ii I·, ,.

I I," j' 'ff f

de�!centenário ser um' grauQe
� sucesso. Já me adiantou que
em outubro tem mais. Por ou-

Aberto de 'Futsal
.

Chegaram' aos meus ouvidos críticas de dirigentes e atletas
de equipes do Aberto de Futsal, que não concordam em jogar no
ginásio daArsepum (e para isso elencam vários argumentos con
vincentes). Consideram que o local ideal para receber os jogos é o
bom e velhoArthurMuller, que durante a história da competição
sempre foi a sua casa. Porém, segundo os "entendidos", ele está
em desuso e por isso foi abandonado ao tempo. Nesta queda de
braço, fico do lado dos dirigentes e dos atletas. Existem ginásios
melhores na cidade para receber os jogos.

81:: T S

Natação fica em 3º

.

e tirobrigapelovice
Futsalmasculino segue líder na Divisão Especial dos Iasc -

BRUSQUE

Ontem foi o dia de
encerramento da
natação nos 50º Jasc
(Jogos Abertos de
Santa Catarina).

vre e 200m borboleta) e uma de

prata comHelena Gschwendtner

(lOOm costas). O grande desta

que do dia foi a quebra do recor
de dos 200m borboleta, no mas

culino. Otávio de Azevedo, filho
de Murillo Barreto de Azevedo,
bateu uma marca que já durava
dez anos e ficou com o ouro.

O tiro armas longas não teve a

mesma sorte. Joinville surpreen
deu todo mundo ao conquistar o
terceiro título por equipes e, com

isso, garantiu o troféu de campeão
por antecipação. Resta aos, jara
guaenses brigar pelo vice-cam-

peonato hoje, no carabina apoia
do. Ontem foi dia de do carabina
deitado e Rocco Rosito levou mais
umamedalha, dessa vez o bronze .

Por equipes, Iaraguá do Sul tam
bém ficou em terceiro.

Nas quadras, a Malwee/Ci

med, que ontem foi praticamen
te com o time completo, venceu
Florianópolis por 4x2 e segue
líder da competição com nove

pontos. Logo atrás vem o time
da Capital, Tubarão e Concórdia,
todos com seis. Este último, por
sinal, é o adversário de hoje, às

Ilh30, naArena Multiuso.

as meninas de Jaraguá
do Sul terminaram com

a terceira colocação na

.._ classificação geral. Elas

conquistaram três medalhas no

último dia, duas de bronze com

Amanda Guimarães (800m li-

DIVULGAÇÃO

.Ij .'
.....

Otávio de Azevedo bateu recorde que durava dez anos nos 200m borboleta e ficou com a medalha de ouro

CAMPEONATO BRASilEIRO _.: SÉRIE ABRASltEIRÃO
Vitória colorada
o Internacional aprontou

mais uma para cima do São Pau
lo .. Em pleno Morumbi, o Colo
rado venceu por 3xl e chegou ao

quinto lugar na tabela de classifi
cação. Os gols gaúchos foram de
Wilson Matias, Giuliano e Lean
dro Damião, com Cleber Santana
descontando para osmandantes.
No outro jogo da noite, disputa
do em São Ianuário, o Vasco saiu
na frente do Avaí com Ramon,
mas vacilou no segundo tempo
e novamente sofreu o empate
(o 11° no campeonato). Caio fez

para os catarinenses.

CLASSIFICAÇÃO

13° Grêmio
14° Flamengo
15° Avaí
16° Vitória '

BRASILEIRÃO SÉRIE A

22"RODADA
Santos 4x2 Atlético-GO
Cruzeiro 4x2 Guarani
Grêmio 1x2 Palmeiras
Goiás 4x1 Botafogo
Atlético-PR 2x1 Atlético-MG

,.

18h30 - Botafogo x Cruzeiro

DOMINGO
16h - Internacional x Vasco
16h - Atlético-MG x Vitória
16h - Guarani x Santos

• 16h - Palmeiras x São Paulo
• 18h30 - Avaí x Grêmio

18h30 - Ceará x Goiás
18h30 - Flamengo x Fluminense

I'Ó,-"'''''''ir'''M'''':Ii''/'; 'i!!:i[J!íi""lfJI('I1Ii I�1".II.i;��J:JB��,�M;I'�ilJiBb��wn"· "l1ii'j2���1
• ElasSlficad6s Copa SUl-Americana

Rebaixados para Séne B
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Tempo seco,predomina na região
Meteorologistas prevêem baixo volume de chuvas para os próximos dias e fazem alerta

JARAGUÁ DO SUL

Quem antes desejava
ver a chuva bem longe
dos fins de semana,
agora tem aguardado os

pingos caírem do céu com

expectativa.
/

que o tempo seco já
causa transtornos para
os catarinenses. Até

__ mesmo na região Norte,
tipicamente úmida pela proxi
rnidade com o mar, as chuvas
têm se tornado cada vez mais
raras. Dados coletados na Es

tação Meteorológica Móvel, em
Jaraguá do Sul, revelam que a

umidade relativa do ar mínima
na região chegou a 22%, no úl
timo dia 24, às 14h30, quando
o esperado é ao menos 60%.
"O nível de umidade tolerável
é de 30%. Mas o ideal é 60%.

Agora, 22%, e ainda mais no

período da tarde, é bem baixa,
podendo causar desconfortos

para a população", avalia a

meteorologista da Epagri/Ci
ram, Marilene de Lima.

Segundo ela, a ausência das
chuvas tem predominado em

, Previsão é de
chuvas fracas

O fim de semana será mar

cado por sol, intercalado por
chuvas, porém fracas, segundo
a meteorologista da Epagri/Ci
ram, Marilene de Lima. Nesta

sexta-feira, na região Norte, o

tempo amanhece firme, mas

pode chover no início da noite.
As temperaturas ficam entre 16

e 25 graus. Já no sábado, o dia

começa com presença de chuva
fraca e o sol aparece no decor
rer do período. E no domingo,
segue a mesma tendência, com
temperaturas amenas.

. FRENTE ,FRIA

Na próxima quarta-feira,
uma frente fria' se aproxima
do Estado, ocasionando novas

chuvas. Mas mesmo assim, de

pouca intensidade. A passagem
de outra frente fria, que pode
trazer chuvas, está prevista so

mente para o dia 30 de outubro.

todo o Estado, principalmente
na região Oeste, onde a estiagem
já duramais de 30 dias. E a previ
são não é animadora. De acordo
com a especialista, a tendência é
de que a primavera seja marca

da por chuvas mal distribuídas
e abaixo do normal para a época
do ano.' "Teremos chuvas, mas

com um longo período interca
lado de seca, o que não chega
a mudar o cenário que temos

hoje", adianta.

"
Em condições

atmosféricas, todos os
excessos prejudicam
e preocupam. Se

chovemuito, temos
enchentes. Se não

chove, temos vegetação
seca e áreas propícias
para incêndios. A

escassez de chuva deve
persistir e é esse excesso

que nos preocupa.
MARllENE DE LIMA,
METEOROLOGISTA

"
O alerta fica para as con

dições de incêndio e também

para os cuidados redobrados'
na saúde. "Em condições at-

mosféricas, todos os excessos

prejudicam e preocupam: Se
chove muito, temos enchen
tes. Se não chove, temos' ve
getação seca e áreas propícias
para incêndios. A escassez de
chuva deve persistir e é esse

excesso que nos preocupa",
comenta.

Segundo informações do Sa

mae, ainda não foram registra
das faltas d'água devido à seca. A

produção de água no município
segue dentro do normal, mas o

cenário de estiagem deixa a au

tarquia em alerta. A orientação
é para que a população evite o

,

desperdício.

• Debora VoIpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ALUGA·SE
APARTAMENTOS

Rua Felipe Schmidt, 218 - Centro
• 2 quartos + dep., com garagem
• 3 quartos + dep., com garagem

PIERO RAGAZZI

Tempo seco já reflete no cenário da região. Rio Jaraguá
esta semana apresentou diminuição no nível de água

Tratar: 9903-4782

PIERO RAGAZZI

Na última terça-feira, servidores públicos da Celesc realizaram paralisação

Regional da Gelesc recebe
transformadores e postes

O problema da falta de ma

teriais para a manutenção das
redes elétricas na região, que foi
tema de reportagem no O Cor-o
reio do Povo, no início do mês,
foi amenizado com, a chegada
de cerca de 40 transformado
res e 60 postes para a Celesc
(Centrais Elétricas de Santa

Catarina), em Jaraguá do Sul.
Mas, de acordo com o gerente
regional da empresa, Luiz Mel
ro, os materiais são insuficien
tes diante da grande demanda

local, e devem durar apenas 15

dias. Quanto à alteração no or

çamento da autarquia, que em

2009 era de R$ 250 milhões e'

neste ano caiu para apenas R$
142 milhões, o gerente diz que
não recebeu nenhum posiciona
mento da diretoria da Celesc.

Já em relação ao impasse en

tre servidores públicos e diretoria
da empresa, Melro, diz que hoje
deve ficar definida a negociação

ou a decisão pela greve dos fun
cionários. Ontem, em Florianó

polis, ocorreu uma nova reunião
entre diretores e sindicalistas.

, ,

Em todo o Estado, 90% dos

empregados da Celesc para
lisaram os serviços na última

terça-feira. Na filial de Jaraguá
do Sul, mais de 50, de um total
de 80 funcionários, aderiram ao

movimento.
Eles reivindicam melhores

condições de trabalho, reposição
da inflação anual nos salários,
três dias para doar sangue ao

ano, gratificação de férias e horas
extras, entre outros itens.
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Condições de pagamentos especiais válidas para modelos específicos. consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou especificas 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. .

-

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança-

4732746000�autoe .com.br . Grvpo ufo Elite 40 tinos de credibilidade. Lider de vendas da região. MNCOVOUCSWAGa
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