
Eleições
Trabalho de configuração de 388 urnas

eletrônicas terminou ontem. Auditoria
está marcada para próxima semana.
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. Dnitapresenta projeto
de duplica

�

o da 280
Empresários e líderes políticos da região participam de encontro amanhã

em Florianópolis para conhecer alterações no projeto final da obra.
Página 9

UDA

Alunos do �olégio Marista comemoram o Dia da Árvore contribuindo para aumentar os jardins da cidade.

RÃ-BUGIO AMPLIA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO AMBIEN�AL

Inscrições para
promoção que vai
vender um Uno
zero por R$ 19,5
mil encerram na

sexta - feira.

Página7

Eleição da Fiesc
deve ter consenso
Vicente Donini anuncia que
está fora da disputa pela
presidência da entidade,
devido aos apelos para que
houvesse chapa única.

Página 7

ARTE

Conclusão do muro

irá sofrer atrasos
De acordo com a Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
projeto para construir estrutura
ao redor do presídio precisou
ser alterada. Página 7

FAMEG

(47) 3373-9800'
www.fameg.edu.br
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Fidel Castro e

a "farsa eleitoral"
No dia 22 de setembro de 1958, quan

do já se preparava para as reformas que
desejava fazer em Cuba, Fidel Castro en-

I

tra mais uma v�z em conflito com o pre-
sidente Fulgêncio Batista, acusando-o de
tentar apresentar uma "farsa eleitoral".
Batista, ditador que contava com o apoio
dos Estados Unidos,

-

acabaria sendo de

posto por Fidel no ano seguinte.
Fulgêncio elegeu-se democraticamen

te pela primeira vez em 1940. Seu governo,
no entanto, foi tomado pela corrupção e a

violência. Deixando o poder quatro anos

.1':depois, ele voltaria através de um golpe
Imilitar em 1952. Dois anos depois, Batista

seria eleito como governador e Fidel vai vi-
ver um tempo no México.

"

Em 1956, Fidel volta com um plano
totalmente novo e revolucionário, for
mando o "Exército Rebelde" - um de seus

comandantes era um médico argentino,
Ernesto "Che" Guevara. Com a popula
rização crescente, Fidel logo tornou-se

primeiro ministro e iniciou um processo
pessoal de' revolução, com campanhas
de alfabetização em massa e cuidados

especiais na área da saúde.
, Com a vitória de Fidel, os Estados

.' Unidos acabaram rompendo relações
diplomáticas com Cuba e relações
abertas com a União Soviética. Em

1962, espiões americanos descobrem a

presença de mísseis nucleares em Cuba,
e em seguida os EUA bloqueiam a cos-

,>

ta cubana. Após 13 dias a beira de uma

. guerra nuclear, o problema é resolvido
- ainda assim, os Estados Unidos resol
vem colocar um embargo econômico em

Cuba, que dura até os dias de hoje.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira, 22 de setembro de 2010

Os imigrantes
vindos da Áustria

Em seu livro "Um capítulo na povoação do Vale
do Itapocu", Emílio da Silva faz uma lista dos imi

grantes vindos "do Império da Áustria". Original
mente, a maior parte das dez famílias resolveu mo

rar no Itapocu I, Itapocu - Hansa e perto de onde hoje
fica a ponte Abdon Batista.

'

A maior parte dos austríacos era casado e campo
nes - sempre que chegavam ao Brasil, logo adquiriam
um lote para morar e trabalhar. Um destes era Frie
drich Müsse, que Emílio classificou como "o primeiro
barbeiro ambulante de Jaraguá". Às sextas e sábados,
andava com seu cavalo pela região para cortar o cabelo
e fazer a barba de seus conterrâneos.

A maior parte dos imigrantes austríacos ocupa
vam-se com a agricultura. Uma parte deles, no en

tanto, "não gostou de abater gigantescas figueiras e

outras árvores da nossa floresta", e estes resolveram
mudar-se principalmente para Rio Negro e Mafra,
cujo clima assimilava-se ao europeu.

PELO MUNDO

1

Descoberta da peniCilina
No dia 22 de setembro de 1928, o médico e bac

teriologista britânico Alexander Fleming descobre
a penicilina, a partir da combinação de diversas

espécies de fundos do gênero Penicillium. O medi
. camento foi o primeiro antibiótico usado contra a

pneumonia e a tuberculose, doenças que na década
de 30 eram consideradas incuráveis.

1

Allende nacionáliza ITT
Neste mesmo dia, em 1972, o presidente chi

leno Salvador Allende nacionaliza a multinacio
nal ITT (Intemational Telephone and Telegraph).
Allende, que ficou no governo entre 1970 e 1973,
oi o primeiro presidente de república e o primeiro
chefe de estado socialista marxista eleito demo
craticamente na América Latína.

��('·1r:;.��.1 �]

Ford escapa de atentado
Em setembro de 1975, o presidente america

no Gerald Ford escapa de um atentado ocorrido em

São Francisco. Outra tentativa de assassinato havia
acontecido no dia 5 do mesmo mês, quando uma se

guidora de Charles Manson apontou uma pistola Colt

para o então presidente. A partir de então, o Serviço
Secreto passou a manter Ford a uma distância segu
ra de qualquer multidão.

No dia 4 de fevereiro de 1951, o jornal "O Correio
do Povo" informava que faltava apenas um mês

para a central da Telesc (Telecomunicações de
Santa Catarina) em Corupá começar a funcionar.
Seriam 250 novas linhas de telefone, beneficiando os

moradores e principalmente as indústrias da região.

ARQUIVO HISTÓRICO

A fotografia, de 1908, retrata a estação
ferroviária de Hansa (Corupá). Na época, era

principalmente através de navios e trens

que os imigrantes chegavam a seu destino

Udo Wagner10 Suplente ao Senado 111

A morte "de Mozart
Oficialmente, o compositor erudito Wolfgang Amadeus Mozart teria falecido por uma "febre
militar aguda". Um mês depois de sua morte, no entanto, um jornal de Berlim levantou a

suspeita de que Mozart teria sido assassinado, já que seu corpo estava tão inchado e fétido

que foi impossível realizar uma necropsia mais detalhada. Entre outros suspeitos estavam

Antonio Salieri, um dos maiores rivais artísticos de Mozart, e a Ordem Maçônica que teria

parte de seus segredos revelados na canção "A flauta mágica", composta por Mozart em 1791.
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PONTO DE VISTA

Voto não tem preço, tem consequências

A compra de
votos fere a

independência
do eleitor e torna .

a candidatura
espúria, afinal,

a eleição se

deu através
defraude.

_'-om esse slogan, a Subseção da Ordem dos

Advogados do Brasil de Iaraguá do Sul, atra

vés da Comissão de Combate à Corrupção
.._Eleitoral, está promovendo a campanha pela
valorizaçãodo voto.

�o longo dos anos, os atores políticos desenvolve
ram urna aguçada capacidade de identificar as fragi
lidades do eleitorado. Passamos do, coronelismo, em

que imperava o voto de cabresto; ao clientelismo de

hoje, em que o voto é barganhado por
dinheiro, bens materiais dos mais di
versos como remédios, sapatos, ma
teriais de construção, cestas básicas e

até cargos públicos e favores políticos.
Estima-se que no Brasil, cerca de 20%
dos votos são literalmente comprados.

A captação ilícita de sufrágio, mais
conhecida como compra de votos, é
urn mal que assola a sociedade bra
sileira. É urn equívoco acreditar que
esse fenômeno ocorra apenas nas

classes de baixa renda ou com pes
soas de baixa escolaridade. É urn fe
nômeno que afeta todas as classes. A

instrução formal também sucumbe
"ao canto da sereia" patrocinada por candidatos que
não têm o menor compromisso com a sociedade.

A compra de votos é crime e se caracteriza quando
desde o registro de sua candidatura até o dia da-elei

ção, para tentar garantir o voto do eleitor, o candidato
oferece em troca dinheiro ou qualquer bem ou van

tagem pessoal de qualquer natureza. inclusive em-
-,

prego ou função pública, sujeitando-se o infrator à

cassação do registro ou diploma, além do pagamento
de multa de até 50 mil Ufir.

Por outro lado, se a compra de voto é crime, tam

bém o é a venda. O eleitor que vende seu voto para
obter qualquer tipo de vantagem pode pegar até qua

�

tro anos de reclusão.
O eleitor que vende seu voto muitas vezes não

se dá conta de que o dinheiro investido na cam

panha pelo candidato será fatalmente recuperado
durante o seu mandato. Pior, ele não vai se preocu
par em recuperar apenas o que foi investido e sim
colher os frutos do negócio.

,"

O candidato que compra o voto, além de cometer

um ilícito penal, se livra do eleitor de qualquer res

ponsabilidade futura, ou seja, é como se entre ambos
fosse passada uma quitação. Realizado o negócio
nada mais se deve um ao outro. Ao passo que o eleitor

que vota por convicção, conscientemente, está livre

para cobrar do eleito as promessas de campanha, para
que ele trabalhe em benefício de toda a sociedade.

A conquista da democracia, da soberania popu
lar e do sufrágio universal são direi
tos intangíveis de toda a sociedade
brasileira, que não pode assistir

'

calada a essa fraude que macula o

processo eleitoral.
A compra de votos fere a inde

pendência do eleitor e torna a can

didatura espúria, afinal, a eleição
se deu através de fraude. Iniciativas
como a desta campanha abraçada
pela OAB, em que tem como par
ceiros a Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil - CNBB, Ministério
Público e outras entidades que, his

toricamente, atuam em defesa dos
interesses da sociedade brasileira,

têm o objetivo de despertar no eleitor mais volátil,
a importância do voto consciente.

Para romper com esse ciclo vicioso é preciso que o

eleitor também tenha informação. É necessário saber
tudo sobre a vida pregressa do candidato para a qual o

eleitor dará o seu voto. O voto representa do ponto de
vista jurídico, urna autêntica procuração que é conce

dida ao candidato, com os mais amplos poderes. E não
tem recall. A menos que cometa urna ilicitude, após

\ eleito, só deixará o cargo ao final de seu mandato.

Por imposição legal, é dever de todo cidadão que
tiver conhecimento de qualquer prática que possa
por em risco a lisura do processo eleitoral, comunicar
ao juízo eleitoral onde a mesma se verificou que após,
reduzida a termo, remeterá ao Ministério Público para
que proceda na forma da legislação eleitoral. Só assim

poderemos conviver com eleições limpas, consubs
tanciadas na livremanifestação do voto pelo eleitor.

.

Diga não à corrupção eleitoral. Voto não tem pre
ço, tem consequências.

"

SERViÇO

o CORREIO DO POVO
I ! Diretor: Nelson Luiz Pereira • nelson@ocorreiodopovo.com.br

tjCOUllf:lO DO rOl'() Editora: Patrícia Moraes • redacao@ocorreiodopovo.com.br

-71919 • 2010
57·- Projeto Gráfico e ProgramaçãoVISUal: Márcio Schalinski

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

Plantão Redação: 9221-1268 • Comercial: 9107-6932

Plantão Entregas: 2106-1919· 9132-5491/8446-6817· Horário de atendimento: 8h às 17h30

Endereço: Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19
• Iaraguá do Sul- SC • Site: www.ocorreiodopovo.com.br

IMAGEM DO DIA

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

* telefone (* não serão publicados).

.grg:g.
WEGS.A.

COMPANHIA ABERTA
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AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO· JSCP

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho de Administração, em reunião realizada no dia 21/09/2010, deliberou o

pagamento de juros sobre capital próprio, a seguir descrito: 1) VALOR a) O valor total dos Juros sobre Capital Próprio a serem

distribuídos é de R$o,055294118 por ação, beneficiando os acionistas que se acharem inscritos nos registros da Sociedade em

21/09/2(-)10. Após esta data as ações serão consideradas "Ex-Juros sobre Capital Próprio". O pagamento será feito pelo valor líquido
de R$O,047000000 por ação, já deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos tennos do Parágrafo Segundo
do Artigo 9° da Lei N.O 9.249/95, exceto para os acionistas pessoas juridicas que estejam dispensados da referida tributação e se

identificarem nessa condição junto a InstibJição Rnanceira Depositária Bradesco, que receberão pelo valor declarado. b) Os Juros
sobre o Capital Próprio, nos termos do artigo 37 do Estatuto Social e art. 9° da Lei nO 9.249/95, são imputados aos dividendos

obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social da empresa, artigo 5°. 2) DATA DO PAGAMENTO Os pagamentos serão
realizados a partir de 16/03/2011. 3) FORMA E LOCAL DE PAGAMENTO a) Crédito em conta corrente bancária indicada pelo
acionista à InstibJição Financeira Depositária Bradesco. b) Os Juros relativos às ações custodiadas na CBLC - Companhia Brasil.eira de

Liquidação e Custódia, serão pagos à mesma, que os repassará aos acionistas titulares por intermédio das Corretoras Depositantes:
c) Os demais acionistas que estiverem com o endereço devidamente cadastrado receberão via correio o "AVISO PARA RECEBIMENTO
DE PROVENTOS DE AÇÕES ESCRITURAIS", devendo apresentar-se na AGÊNCIA BRADESCO de sua preferência, munidos, além do
formulário, da seguinte documentação: - Pessoa Física: Cópia autenticada do Documento de Identidade e CPF; - Pessoa Juridica
: Cópia autenticada do CNPJ!MF, contrato social consolidado e atualizado ou estatuto social. O estatuto social deve estar atualizado
com a ata 'da assembléia que elegeu a diretoria em exercício. Os sócios-gerentes ou diretores com poderes para representar a

sociedade devem apresentar cópia autenticada da carteira de identidade e CPF. Quando da representação por procuração será
necessária a apresentação do respectivo instrumento de mandato público e as cópias autenticadas da carteira dê identidade e CPF

do(s) procurador(es). 4) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações mais detalhadas poderão ser obtidas junto à InstibJição
Rnanceira Depositária Bradesco, Departamento de Ações e Custódia - Cidade de Deus, Osasço (SP). Telefone 11 3684-9495 ou

diretamente na sede da WEG SA, Avenida Prefeito Waldemar Grubba, n_D 3.300, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul, SC. telefone 47
3276-6973. JARAGUÁ DO SUL (SC), 21 de Setembro de 2010 - A ADMINISTRAÇÃO

OJ!\(i

Corrida Rústica
acontece domingo

A Ordem dos Advogados do Brasil, sub

seção de Jaraguá, promove no domingo, dia

26, ala Corrida Rústica da OAB. O evento

objetiva integrar a classe e a comunidade, e

lembrar a importância de uma vida saudá
veL As inscrições podem ser feitas no www.

acorjs.org.br, o preço é urn quilo de alimento
não perecíveL A largada e a chegada acon

tecem no Baependi, paralelamente será re

alizada a Maratoninha Infantil.

AHTE

Mostra "Janelas
de It&jm'" na Unerj

Até o dia 26 de setembro a comunida
de acadêmica e o público em geral podem
apreciar o trabalho de artistas plásticos
de Itajaí e Balneário Camboriú na expo
sição "Janelas de Itajaí", no espaço cultu
ral da Biblioteca Padre Elemar Scheid, no

campus da Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul). A entrada é gratuita de

segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos

sábados, das 8h às 12h.

n��S(}Ri(/ÃO
Concurso público

da segurança em se
.

o Governo do Estado está com inscrições
abertas para concurso público na área da Segu
rança Pública. Na Polícia Militar, as inscrições
para o curso de Formação de Oficiais seguem
até Iode outubro. Já para Formação de Solda
dos, até 5 de outubro. Inscrição 'no site www.

pmsc.ieses-sc.org.br. N� Polícia Civil, há vagas
para carreira de agente de polícia, escrivão de

polícia e psicólogos, o prazo segue até 22 de ou

tubro. Inscrição pelo sitewww.acafe.org.br. "

nUH

Orientação em gestão
de salões de beleza

O Núcleo de Cabeleireiros Acijs-Apevi
realiza dias 27 de setembro, 4 e 18 de outu

bro um curso de gestão para cabeleireiros,
manicures, esteticistas, administradores e

gerentes de salões de beleza. AS inscrições
devem ser feitas pelo 3275-7019 ou pelo e

mail nucleos@acijs.com.br. O curso será rea

lizado no Centro Empresarial das 13h às 17h.
O investimento é de R$ 90 (nucleado), R$ 115

(associado) e de R$ 140 (demais).
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Eleições Online

Giovanni

Ramos
Gomo se eleger

andidato por uma sigla de menor expressão, Humberto
. Grossl (PPS) decidiu .destacar em sua página na internet

quais as chances dele alcançar uma vaga na Assembleia
..... Legislativa. Na abertura do site, há um link para um arqui
vo PDF com o resultado das eleições de 2006, onde Altair Guidi

(PPS) foi eleito comum pouco mais de 18 mil votos. Ou seja, no

PPS, que disputa a proporcional separado da Tríplice Aliança, um

candidato precisa de muito menos votos que no PMDB,' DEM, etc.
r '

PIERO RAGAZZI

www.humbertogrossl.com.br

Vandalismo
Placas de publicidade de

Maria Lúcia Richard '(PSC) fo-
, ram derrubadas em Guarami

rim neste mês. A candidata a

deputada estadual registrou os

atos e divulgou no seu blog com

uma mensagem de apelo: "não
destrua o material de propagan
da dos candidatos, Meu material

, <

de propaganda é pouco, des-

.

truíndo você está prejudicando
Illeu trabalho. Ajude-me"

. l,vww.professoramarialucia
20789.blogspot.com "�o

Twitter individual
Fiquei assustado quando en

trei na página do twitter do can

didato Carlos Dias (pRP). Apenas
,

duas pessoas o seguiam. Queria
entendef por que um candidato

que já ocupou dois cargos de pri
meiro' escalão na administração
da Prefeitura passa tão desperce
bido na internet. A resposta está
no número de pessoas que ele se

gue: ZERO. Dias entrou nas redes

socais, mas está isolado.

www.twitter.coml

prp44jaragua

, .
,

Alvo
Em dias de debate, tuiteiros viram comentaristas políticos e

a rede social é tomada pelas eleições. Segunda-feira à noite, no

debate da RIC, não foi' diferente. O candidato Carmelito Smieguel.
(PMN) foi o maior alvo do microblog: ao afirmar que é "graças àos. '

partidos pequenos que o povo possui os direitos trabalhistas' e
'

que "em um partido grande, ninguém do povo pode se eleger",
Smíeguel virou piada e o mais comentado na internet.

Coluna especial, que será publicada até
,

a véspera das eleições de 3 de outubro.
,

Francisco Alves foi escolhido relator entre os demais integrantes

P DER l IS TI

Regimentn da
Cântara será
atualizado
Comissão especial deverá atum;
entre 30 e 45 dias no documento I, ,,,; "

_,

.' " i",' .,

"

,

ae( R�gÜneftfO Irit�I418�afg�"IÍl:as:.#r'"
regras: e especificações. P�r Isso,
eletambém precisa ser atualiza
do", comenta,

Natália 'acredita que a comis
são deve 'levar entre 30 e 45 dias

'para concluir os trabalhos. A partir
daí, o .documento será encami
nhado ao plenário, onde precisará
de dois terços dois' votos para ser

aprovado. À revisão do Regimento
Interno deverá incluir regras para
sessões itinerantes, projetos de
iniciativa popular e o uso da tribu
na para pessoas da sociedade.

JARAGUÁ DO SUL

o Regimento Interno da
Câmara de Vereadores será
revisado e atualizado até o

final do ano. A, expectativa
é da presidente da Casa,

, Natália Petry (PSD).

A'
vereadora' deter\�inou

,

a criação de uma co-

missão, especial para
fazer a revisão do regi

mento. O grupo será presidido
por Isair Moser (PR) e terá Fran
cisca Alves, (PT) corno relator. A

" comissãá,'se'�reúhe 'pela primeira
'

" vez. hoje e os próximos encontros

serão sempre às segundas- feiras.
O Regimento ,Interno é' um

, conjunto de regras que norrria
tiza o funcionamento da Câmara
de Vereadores. Segundo Natália,

"São coisas que funcionam'

hoje através de resoluções e por '

uma revisão é necessária, já que isso precisam ser inclusas no Re-
'_ a LOM foi atualizada este ano e

gimento Interno. O Câmara.Com
cria novas regras para o poder Você, por exemplo. Nós permitiLegislativo, que devem ser inclu-
íd b

'
,

.
' dos que os alunos usem a tribuna,

1 as tam em no regimento. 'R'
\

- .c� 1 b
"'A d d L',·O

A mas o egímento nao rara so re
s mu anças a ei rga-. ." lifi N táli. _ .

di
ISSO, exemp ca a a.

níca vao entrar em VIgor no lá
'

. ,19' de outubro. ,E nela há muitos _ Giovanni Ramos
pontos em que são atribuídas giovanni@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO
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Deleitar
parece estar meio

atordoado com a campa
nha deste ano. Partidos

que regionalmente são.

inimigos, mas no plano estadu
al integram uma mesma aliança
em busca de espaços no poder.
Já nacionalmente, estão em pa
lanques diferentes. Como se po
sicionar, em quem votar? Quem é

oposição, quem é situação?
Exemplos podem ser tirados

de todos os lugares, também

aqui do Vale. Políticos tradicio
nais adversários em disputas lo

cais, às vezes até inimigos, são

agora facilmente encontrados
em um mesmo evento, "em favor
de um projeto maior". Se bobear,
posam juntos para foto, um de
cada lado, claro.

FALA Aí!

Temos que
participar do

processo político.
lUIS FERNANDO ALMEIDA,

PRESIDENTE DO DeE DA
UNERJ, QUE PROMOVE

HOJE UM DEBATE ENTRE OS
CANDIDATOS DA REGIÃO

Surpresa
Pesquisa para deputado es

tadual circulando no Vale revela

empate técnico entre ilustre des
conhecido bem intencionado e

figura carimbada no cenário po
lítico local. Os dados foram cole
tados entre os dias 10 e 20 deste
mês e, confirmados nas urnas, vão

surpreender a muitos, até pelas
diferentes proporções das campa
nhas. Sinal de novos tempos?
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli
ai

•

DIVULGAÇÃO

Mantido
A reforma administrativa entra mesmo na pauta. da

sessão da Câmara na próxima semana ou, no mais tar

dar, na primeira semana de outubro, caso tenha pedido
de vista. O vereador Francisco Alves (PT) havia solicitado
a retirada do regime urgência, mas não é de interesse do'
Executivo postergar a votação, informou ontem o líder
de governo Ademar Possamai (DEM). O vereador con

versou com o procurador-jurídico do município, Mário

Sérgio Peixer Filho que, por sua vez, remeteu o pedido
à prefeita Cecília Konell (DEM). Possamai lembra que,
além de criar as Casas da Cidadania e duas novas secre

tarias, o projeto define as atribuições dos cargos criados
e os já existentes no município, ou seja, as competências
de cada função. Algo que precisava ser feito.

O exemplo mais clássico no

Estado é o da tríplice aliança.
Esta semana, aliás, um adversá
rio anônimo lançou na internet
um vídeo do então pré-candida
to Raimundo Colombo (DEM),
em 2006, esculachando com as

SDRs criadas por Luiz Henrique
(PMDB). Uma semana depois, a

coligação era formada.
Os peemedebistas também

vivem uma crise eleitoral. Fe
. chados no Estado com DEM e o

PSDB de Serra na eleição para
presidente, o partido está coli

gado no plano federal com o PT
de Dilma e Lula. Barafunda que
só é possível pela falta de regras
no processo eleitoral. E que re

trocedeu em 2006, com o fim da

verticalização.

EDUARDO MONTECINO

Intenções
A mesma pesquisa também

coloca na rabeira, com a fraca
sexta colocação, outro nome bem
conhecido em disputas eleitorais
na região. Se é fato, já que em pes
quisa não se pode confiar, resta

esperar o dia 3. São só dez dias. A

aposta em votos fora do Vale dei
xa dúvida. Nunca vi candidato ser

mais votado em outras regiões do

que no próprio domicílio eleitoral.

Ainda dá
Termina amanhã o prazo para

os eleitores que precisam solicitar
a segundavia do título. Basta pro
curar qualquer cartório eleitoral
no Estado, que funciona até às 19
horas. Pela primeira vez este ano,
não poderá votar quem não apre
sentar o título de eleitor, junto de
um documento com foto. Além da

segunda via, os eleitores podem
pedir a reimpressão do título.

Contabilidade

Ptof�

Com�.
Credíbijídade

\IIWW.gumz..com,br 9um:z.@gu.mz.�Jm:'

(41)337141"7 _1'IB9J.I_1iCfI!l. Desde> 1m
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Sobre o decálogo do
terror de Vitor Danich

a busca por entendi
mento e clareza de con

ceitos não posso me

furtar de opinar sobre
as colocações do sociólogo Vitor
Danich que assinou a crônica O

decálogo do terror onde acusa "as
assustadas hostes conservadoras"
de manipular informações -com

o intuito de influenciar leitores
contra o socialismo.

,

O colunista se vale de maciças
doses de informação vindas a pú
blico com a divulgação das ativida-

o des da "Operação Condor", que fi
nanciou e deu suporte às ditaduras
de direita criadas na América Lati
na durante a Guerra Fria, quando
ficamos entre o mar e o rochedo na

disputa de interesses políticos pela
hegemonia mundial deflagrada
pela União Soviética e combatida

pelos EUA e países da OTAN.
O que o colunista não nomeia

nem deixa claro é quem são "as
assustadas hostes conservadoras"
que estão querendo se levantar

agora contra o socialismo, nes-

o te momento em que o país vive
a liberdade de uma democracia,
está aberto a todas as correntes

de pensamento e todos os atores

'políticos são públicos.
Em se tratando de um cientista

social, como o seu título apregoa,

essa é uma lacuna imperdoável
em um artigo que se arvora acima
dos maniqueísmos, e que apesar
de citar um enorme volume de
dados sobre as operações norte

americanas da época, não dedica
uma linha sequer àquelas coorde
nadas em Moscou e iniciadas por
Joseph Stalin; que ao morrer em

1953 - com a revolução chinesa de
1949 a qual apoiara e financiara - já
deixara praticamente a metade do

planeta sob a hegemonia comunis
talsoviética a um custo de muitos
milhões de vidas humanas.

Como leitor atento que sou

de tudo que se publica, fico me

perguntando que interesses esta
riam por trás deste artigo e de seu

autor, que, embora se afirmando

imparcial, mostra apenas um dos
lados de uma questão tão com

plexa quanto foi esta.

Espero sinceramente que tenha
sido apenas um deslize acadêmico
do autor que se esqueceu de citar
o outro lado do conflito e não uma

tentativa de utilizar-se de artifícios
semânticos para engambelar leito
res

o

e fazer exatamente aquilo que
ele diz condenar em seu texto: a

manipulação da opinião pública.

Dattero Antunes Escobar,
sócio-proprietário da Todouvidos
Marketing de Comunicação Ltda.

to que os eleitores escolhem seus representantes e

governantes que fazem e executam leis que interfe
rem diretamente na vida de todos. Se omitir nas elei

ções é tão grave quanto escolher um mau candidato.
A sociedade brasileira só vai avançar verda

deiramente na medida em que
tiver plena consciência da im

portância da política, quando
souber valorizar o voto e es

colher seus candidatos. É falsa
a ideia de que os políticos são
todos iguais. Mas, para fazer a

escolha correta, o eleitor deve
buscar informações sobre os candidatos, propos-

o

tas, passado e comportamento deles. Votar cons

cientemente dá um pouco de trabalho sim, porém
os resultados são positivos. O voto é uma con

quista e deve ser utilizado com critério e respon-
. sabilidade. No dia 3 de outubro participe e ajude

a contruir um país melhor.

EorrORIAL

os últimos anos, os votos brancos e nu

los tiveram significativo aumento no

Brasil. Uma das explicações para isso
é o crescente descrédito da classe po

lítica brasileira perante o eleitorado. Pesquisas
indicam que a grande maioria
da população não confia nos go
vernantes. Os casos de corrup
ção que diariamente ganham
manchetes nos jornais de todo

país fazem a sociedade perder a

esperança e consequentemente
a vontade de participar das elei

ções. Porém, votar nulo ou em branco não é a

melhor maneira de protestar. O voto branco ou

nulo é um voto jogado no lixo. Na hora da conta

gem, eles são simplesmente descartados.
Numa democracia, como ocorre no Brasil, as

eleições são de fundamental importância, além de

representar um ato de cidadania. É através do plei-

.....IP·te de agosto de 2006, essa é a data que mo

dificou um cenário viciado e estanque que
á muito existia para as mulheres brasileiras,

.....'Pois se trata da edição da Lei de combate à
violência doméstica que, popularmente, recebeu a

alcunha de Lei Maria da Penha

Não desperdice

Com a criação dessa lei houve a possibilidade
concreta de combater as agruras e

o sofrimento causado às mulheres,
em decorrência da violência do
méstica reiterada e contumaz.

A Lei Maria da Penha modifi
cou, principalmente, a possibilida
de da transação penal para aviolên
cia doméstica e, por conseguinte, a

conversão da pena de multa no

pagamento de cestas básicas, o que
banalizava a conduta e não coibia a

reincidência.
E transcorridos quatro anos da

vigência da norma, o resultado se não é excelente ao

menos retrata uma mudança de paradigma na trata

tiva e na denúncia do crime em si. Entretanto, ainda

paira uma controvérsia em nossos tribunais acer

ca do espírito da norma, ou seja, qual a atribuição
precípua da Lei Maria da Penha?

Pelo entendimento corrente de alguns tribunais,
a lei nO 11.340106 deve proteger a família e nesse con

texto temos uma ampla proteção para a mulher ca-
.

"

DOLErrOR

A força das mulheres

o espírito da norma não
é a proteção à mulher

sada ou que convive em regime de união estável.
O intrigante é que em decisões recentes alguns

magistrados rejeitaram a proteção à mulher por
entenderem que uma relação ocasional ou de curta

duração não goza da guarida da Lei Maria da Penha
Ora, o artigo 2° da norma é claro:
"Art. 20 Toda mulher, independentemente de

classe, raça, etnia, orientação sexu

al, renda, cultura, nível educacional,
idade e religião, goza dos direitos
fundamentais inerentes à pessoa
humana, sendo-lhe asseguradas as

oportunidades e facilidades para
viver sem violência, preservar sua

saúde física e mental e seu aperfei
çoamento moral, intelectual e so

cial".
O espírito da norma não é a

proteção à mulher que vive em

regime matrimonial ou de união
estável, mas sim de proteção a toda e qualquer
mulher que sofra abuso, ou seja, vítima de violên
cia, independentemente do grau de afinidade ou

relação com o agressor.
Categorizar e subdividir as mulheres em grupos

e, assim, determinar quem pode ou não servítima de
violência doméstica é um retrocesso.

que vive em regime
matrimonial ou de união

estável, mas sim de

proteção a toda e qualquer
mulher que sofra abuso.

"

Antonio Gonçalves, advogado criminalista,
especialista em criminologia internacional
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Obra do muro atrasada
SDR disse que projeto foi alterado; até agora, só 60% da estrutura está pronta
JARAGUÁ DO SUL

Com conclusão
inicialmente prevista para
o próximo mês, o muro ao

redor do Presídio Regional .

de Jaraguá do Sul será
entregue só em novembro.

egundo o gerente de infra

....
estrutura da SDR (Secre-
taria de Desenvolvimento

....Regional), Otoniel da Silva,
as obras atrasaram porque o pro
jeto do muro sofreu alterações.
"Havia uma nascente de água no

local e, por isso, parte da constru

ção teve que ser desviada", comen

tou. Silva destaca que a mudança
paralisou a obra por vários dias, já
que o projeto teve que ser aprova
do novamente pela comissão res-·

ponsável pela construção.
O muro no entorno do presí

dio começou a ser construído em

abril e está orçado em R$ 500 mil.
A estrutura terá sete metros de
altura por 200 metros de compri
mento e deve permitir que, futu
ramente, seja erguido no local um

bloco com 70 vagas para presos e

espaço de trabalho.
O diretor da unidade prisio

nal, Cleverson Dreschler, disse

que apenas 60% da estrutura ficou

pronta até agora. Na opinião dele,
a equipe de trabalhadores é insufi
ciente para uma construção deste

porte. "Tem só seis funcionários,
deveria ter pelo menos uns 20 para
terminar no prazo", avaliou.

Silva justifica que a equipe foi
limitada porque as alterações ne-

EDUARDO MONTECINO

Inicialmente, previsão do governo do Estado era que obra orçada em R$ 500 mil fosse concluída em outubro

cessárias no projeto impediam
que a obra avançasse com mais

rapidez. Segundo ele, a empreitei
ra responsável garantiu que, como

agora a situação está resolvida, a

equipe deverá ser reforçada a par
tir da próxima semana.

O Presídio Regional abriga 325 '

detentos,' mas tem capacidade para
apenas 76. Nos próximos dias, dois
presos de Joinville que têm man

dado de prisão expedido pela Co
marca de Jaraguá do Sul devem ser

transferidos para a unidade.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

EVENTO SORTEIA COMPRA DE UM CARRO SEM IMPOSTOS

Dígitos que pesam muito no bolso
JARAGUÁ DO SUL

Adquirir um carro zero quilô
metro por menos de R$ 20 mil pa
rece algo impossível em qualquer
concessionária do país. Mas se o

veículo chegasse ao consumidor

desprovido da maioria dos impos
tos pagos aos cofres públicos, esse

preço, entre os modelos populares,
seria real. É isso que quer mostrar o

Núcleo de Jovens Empreendedores
da Acijs/Apevi .que promove mais
um Feirão do Imposto.

No próximo sábado, às llh,
no Shopping Center Breithaupt,
um veículo Uno, zero quilôme-

tro, com valor de mercado de R$
28,1 mil poderá ser adquirido
por R$ 19,5 mil. Para concorrer

ao direito de compra do veícu
lo, é preciso se inscrever através
do site www.carrosemimposto.
com.br até sexta-feira, De acordo
com os organizadores, até o mo

mento mais de 800 pessoas já se

inscreveram para fazer parte do
sorteio.A expectativa é de chegar
à marca das mil inscrições.

"Nosso objetivo é conscienti
zar a população sobre quanto de

impostos pagamos. Nossa carga
tributária chega a quase 40%.

Queremos a redução dessa carga
ou o aumento da contrapartida.
O que' se paga pelos impostos
tem de voltar em investimen
tos para a infraestrutura, saúde
e educação", comenta um dos

organizadores do evento, Tiago
Coelho.

Através do site www.impos
tometro.com.br é possível acom

panhar em tempo real a projeção
dos impostos pagos pelos bra
sileiros. Em Jaraguá do Sul, os

contribuintes desembolsaram
R$ 59,6 milhões em impostos de '

janeiro a setembro deste ano.

Geral 7

PIERO RAGAZZI

Conforme ri empresário,
as chances de voltar a

,

disputar o cargo são nulas

Fiesc: Donini
não concorre
à presidência
JARAGUÁ DO SUL

O empresário jaraguaen
se Vicente Donini abdicou da

disputa à presidência da Fiesc

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina). A
desistência foi oficializada na

noite da última segunda-feira
e ganhou peso a partir do envio
de um comunicado às lideran

ças catarinenses.

Segundo o industrial, a de
cisão levou em consideração
o "evidente clamor no sentido
de que o processo eletivo para
a escolha dos dirigentes se dê
de forma consensual" O cargo
também é pleiteado por Glauco
José Côrte, atual více-presiden-

'

te da entidade. A eleição deve
ocorrer entre os meses de junho
e julho do próximo ano.

"
Em nome da classe

empresarial alguém
deveria 'tomar um gesto
de grandeza e recuar.

VICENTE DONINI

"
Com o recuo, Donini diz

esperar que a seleção tenha o

melhor encaminhamento pos
sível. "A grandeza do Sistema
Fiesc, que tanto prezo, será pro
porcional à representatividade
e respeitabilidade de seus diri

gentes", afirmou.
. Ex-diretor secretário da ins

tituição e delegado suplente
junto à Confederação Nacional,
ele se afastou de ambas as fun

ções em 2009 após 15 anos de
envolvimento. Indagado quan
to à possibilidade de se candi
datar novamente à presidência
no futuro, Donini afirmou que
a atitude está descartada
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Nas páginas:
UUla história de
sobrevivência
Em livro, mulher fala de dramas,
superações e das alegrias da vida
JARAGUÁ DO SUL

Enfrentar dificuldades é

algo inerente à vida da
maioria das pessoas. Aliás,
uma biografia marcada
pelas facilidades é que
não é lá muito comum.

Mas,
no caso de Doraci

Morgan, 55 anos, esses

obstáculos a marcaram

tanto que da memória
foram às linhas de um diário e, em

seguida, saltaram para as páginas
de um livro. Lançada recentemen

te, a publicação é como um desabafo.
Resultado de sofrimentos acumu

lados desde os dois anos de idade,
"Sobrevivente das chamas" traz à
tona as dores e as conquistas vin
das de três situações que transfor
maram a história ·da personagem
principal dessa narrativa. Veio de

las, inclusive, a ideia de escrever.

O início, dificilmente, poderia
ser mais trágico. Ainda criança,
Doraci . viu o corpo tornado pelo

, ",.I .

fogo de uma lamparina que ilumi-
nava a própria casa, Do momento

exato e dos meses seguintes ao

incidente não lembra, porém, dos
traumas se recorda bem. Afinal,
eles influenciaram a vida escolar, a

adolescência e a acompanham até

Título: As certezas e as palavras
Autor: Carlos Henrique Schroeder

a atualidade. Os dedos da mão di
reta cortados pelo calor são uma

das lembranças mais palpáveis. O
câncer de pele surgido na perna
em decorrência das queimaduras,
décadas depois, idem. E, nesta lis
ta, ainda tem a luta do filho contra '

a dependência química.

O'final do meu livro é
esperança. Precisamos
ter coragem de levantar

depois de cair.
DORACI MORGAN

Em cada uma dessas situações,
ela se entristeceu, se revoltou, con

tudo, em algum instante, decidiu

superar. "Odiava o verão, perfeitas
eram as noites e os dias 'frios, pois
podia me esconder no. escuro e

embaixo das roupas", conta. Hoje,
Doraci pensa diferente e também
fez as pazes com as crenças divi
nas. Ror isso, aprendeuà deixar
as lágrimas correrem pelo rosto.

Agora, diz saber que "nenhuma

pessoa pode falar ser feliz o tem

po todo, pois ninguém é". Além

disso,' tanto no livro, quanto na

vida, tenta cultivar a esperança.
"Precisamos ter 'coragem de le

vantar depois de cair", ensina.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

Título: Werner R. Voigt, os

caminhos de um apaixonado
. pela eletricidade

. Autor: João Luis Chiodini .

PIERO RAGAZZI

A primeira pessoa que mandar um

e-mail para kelly@oeorreiodopovo.
com.br indicando nome e telefone

, �. ,I

ganha o livro de Doraei Morgan,

um lugar, versos e retalhos'
elyandria silva'

Códigos e barras de ser

Adriana Niétzkar

.t.

Título: Um lugar, versos e retalhos
Autora: Elyandria Silva - ela escreve o blog caligrafia

no wwvy.ocorreiodopovo.com.br .

Título: Códigos e barras de ser

Autora: Adriana Niétzkar
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"
o projeto está

apresentando mudanças e

queremos saber o que
eles estão fazendo.

BENVAMIN PARHAM FARO, VICE
PRESIDENTE PARA ASSUNTOS DE

MEIO AMBIENTE DA ACUS.

"
Encontro amanhã, em Florianópolis, apresenta projeto de duplicação a empresários
JARAGUÁ DO SUL

O projeto de duplicação da
8R-280 será apresentado a

empresários nesta quinta
feira, dia 23, durante
audiência pública.

R�/�280

Entidades da região
participam de audiência

-�
.

epresentantes de Associações
_II( Empresariais da região partici

pam do encontro; que aconte

e a partir das 9h, no auditório
do Dnit (Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes), em FIo-

o
rianópolis. O foco da reunião é a apre
sentação do projeto aos interessados
em participar do processo de licitação

. da obra, mas o evento é aberto para a

comunidade em geral. Detalhesdo pro
jero e dados sobre o processo licitatório
serão expostos aos presentes.

Mas, para os empresários da região,
reívíndicadores da obra, é mais uma

oportunidade de acompanhar de perto
o andamento do projeto. "Esta é basi
camente a última audiência antes do

lançamento da licitação. Sabemos que
estão previstas modificações na estru

tura de engenharia da obra, como os

canteiros centrais que serão' retirados.

Então, o projeto está apresentando mu

danças e queremos saber o que eles es

tão fazendo", destaca o vice-presidente
para assuntos de Meio Ambiente da

Acijs (Associação Empresarial de Ia
raguá do Sul), Benyamin Parham Fard,
que representará a entidade no evento.

Além dele, a presidente da Adag (As
sociação Empresarial de Guaramirim),
Heloísa Maiochi, acompanhada do
diretor de Patrimônio da Aciag, Ailton
Maiochi e do ex-presidente da Aciag,
Adriano Zimermann, estará presente
na audiência. Já o secretário de Planeja
mento de Guaramírim, Adroaldo Osso

wski, acompanhará o evento, represen
tando o prefeito Nilson Bylaardt.

PRÓXIMOS PASSOS

Após a audiência, o Dnit inicia o

edital de licitação, que deve ser lan

çado ainda em outubro deste ano. Já
o início das obras está previsto para
fevereiro de 2011.

Mais de R$ 900 milhões devem ser

investidos na duplicação do trecho de
cerca de 70 quilômetros, que liga Iara
guá do Sul a São Francisco do Sul.

Os trabalhos devem ser concluídos
dentro de três anos.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP

Previsão é de que edital de licitação saia ainda em outubro. Já os trabalhos devem iniciar em fevereiro do ano que vem

EDUARDO MONTECINO

SEGUEM OS PREPARATIVOS PARA A ELEiÇÃO DE 3 DE OUTUBRO _

Urnas já foram configuradas
Começaram na última se

gunda-feira e terminaram on

tem os trabalhos de configura
ção das urnas eletrônicas que
serão utilizadas nas eleições do

próximo dia 3. Cerca de 15 pes
soas trabalharam durante os

dois dias na formatação de um

total de 388 urnas, entre aptas
para a votação e reservas.

Auditorias para conferir o

funcionamento dos equipa
mentos acontecem amanhã e

também no dia 30. Já em 2 de

outubro, véspera da eleição,
as urnas serão encaminhadas

para 'os locais de votação. "As
urnas já receberam os dados
dos eleitores de cada zona elei
toral e também dos candida
tos. Isso tudo será conferido
ainda em auditoria", explica a

chefe do Cartório Eleitoral em

Jaraguá do Sul, Simone Ladei
ra. "Importante frizar que no

dia da,votação será necessãrío

um documento com foto mais '

o título de eleitor. Sem esses

dois documentos não vai dar

para votar", acresenta.

A chefe do cartório lembra
ainda que amanhã é o último
dia para que os eleitores que
tiveram seus títulos perdidos
ou extraviados solicitem a se

gunda via do documento. Só

podem pedir a reimpressão
quem já tinha ou quem pediu o

título até 5 de maio deste ano.

-

O pedido de reimpressão deve
ser feito junto ao Cartório Eleí

toral, que fica na Marechal De

odoro da Fonseca, no Marcatto

Center e.atende das 12h às 19h.
Urnas já foram configuradas e dados
serão conferidos em auditorias
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PIERO RAGAZZI
. 'I

"

MEl _o BIEN'TE

Rã-bugio amplia
tura de apoio

Alojamento deve ser aberto até o fim deste ano

,

(

JARAGUÁ DO SUL

Para quem gosta de
ecologia, contato com a

natureza nunca é demais.
Principalmente quando o

objetivo é transmitir aos,
estudantes a importância
da biodiversidade.

-"'ensanqo nisso, o instituto

..."
Ra - bugio resolveu incre
mentar, ainda mais um de
seus programas de educa

ção ambiental. Em dezembro, um

alojamento de quáse 400 m2 deve
ser inaugurado na reserva am

biental de 40,6 hectares que fica
no bairro Barra do Rio Cerro, cha
mado provisoriamente de "Centro

Interpretativo da Mata Atlântica".
A intenção é criar condições para
que pesquisadores, estagiários e

voluntários possam residir na pró-
'

pria reserva enquanto desenvol
vem trabalhos pelo instituto.

I'A reserva já recebia visitantes,
mas agora queremos também re

ceber profissionais de outros Es
tados e países; beneficiando assim
toda 'a região", explica a secretária
executiva do Rã-bugio, Elza Nishi
mura Wúehl. Só no ano passado,

a reserva atendeu cerca de quatro
mil estudantes, que visitam prin
cipalmente a trilha interpretativa,
com 1.150 metros de extensão.
Como os profissionais que ficarão

alojados estudam principalmen- '

te sobre educação ambiental, eles
deverão participar inclusive dos

passeios com as escolas.
O alojamento, além de seis

quartos, conta ainda com um au

ditório, um escritório e uma bi
blioteca. A última etapa da cons

trução, que inclui acabamentos
como a parte elétrica, vidros nas

janelas e pintura, ficou orçada
em cerca de R$ 40 mil, cedidos

pela Prefeitura. No total, a obra,
que vem sendo realizada desde
2007, deve custar R$ 274 mil.

Com a estrutura' finalizada,
uma nova .busca por parcerias
terá início. O objetivo é conseguir
patrocínio para a mobília do pré
dio, que inclui desde colchões até
cadeiras para o auditório. "Esta

parte ainda não sei exatamente

como vai ser, mas pretendo ir nas

próprias fábricas para conseguir
alguns móveis", adianta a secre

tária executiva. -

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

-

A reserva

já recebia
visitantes, mas

agora queremos
também receber

profissionais
de outros Estados

e países.
ElZA NISHIMURA

"

Elza: próxima etapa é fazer parcerias para
conseguir móveis para o alojamento

Professores
recebem'
capacitação
,JARAGUÁ DO SUL

Na tarde de hoje, o audi
tório do Cejas está reservado

-

para dois técnicos da Funda
ção Catarinense de Educação
Especial, de Florianópolis. Eles
comandam um seminário para
profissionais que desejam re

ceber orientações sobre como

trabalhar com alunos com difi
culdade de aprendizado.

A partir das, 13h, o encon

tro é aberto com uma peça
de teatro sobre paternidade
responsável, e após a apresen
tação os 280 profissionais da

região recebem as diretrizes
dos palestrantes. "No momen

to, estamos trabalhando mais
com a questão da dificuldade
de aprendizado. Mas como o

tema de altas habilidades Isu
perdotação) também está sen

do levantado, nas próximas se

manas estaremos analisando e

aprofundando mais o trabalho
com esse tipo de aluno", explica
a gerente de educação regional,
Deni Rateke. As inscrições para
o Seminário de Educação Espe-

, cial já estão fechadas, mas uma

capacitação para professores
que atuam nos cursos técnicos

'acontece na sexta-feira, entre

as 14h e as 18h30. Para particí
par, é preciso entrar em contato

com a Secretaria Regional pelo
telefone (47) 3273-0800.

COM DISTRIBUiÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORE, ATIVIDADES CONTINUAM ATÉ SEXTA

Semana dedicada à preservação do verde
JARAGUÁ DO SUL

Pitanga, araçá,. jabuticaba e

cerejeira. Quem passou pelo Co

légio Marista São Luís por volta
das 12h de ontem, Dia da Arvore,
pode levar para casa pelo menos

, uma muda dessas espécies" que
estavam sendo distribuídas pelos
alunos do' 9° ano. A iniciativa é
uma forma de finalizar a Semana
Cultural Marista eao mesmo tem

po celebrar a Festa Anual das Ar-.
vares - a primeira semana após' o
dia 21 de setembro que, segundo a

lei n° 55.795/1965, é dedicada a

difundir ensinamentos sobre a

conservação das florestas.
Gustavo de Carvalho, de 14

anos, não hesitou em abordar
os transeuntes. uÉ importante.
Se todos ajudassem, as coisas

poderiam ser diferentes", res-

salta o adolescente. Não foi

apenas quem passou pelo São

Luís, no entanto, que teve a

oportunidade' de aumentar o

jardim. Segundo a diretora de
,

Ensino Fundamental da Secretaria
da Educação, Sirley Maria Schap
po, todas as escolas municipais da
cidade distribuíram mudas de ár

vares, e algumas fizeram até mes
mo um plantio simbólico com a

presença dos alunos.
, A empresa Malwee Malhas dis

tribuiu dez mil mudas de plantas
- no ano passado, as próprias se

,

mentes é que foram doadas. Ape
,

sar de a maior parte das atividades

programadas em Iaraguá do Sul
ter sido realizada ontem, a escola
do Loteamento Amizade decidiu

aproveitar a semana inteira. IICO

meçamos ontem, com-uma visita-à -

Malwee. Além de palestras, prepa
ramos uma contação de histórias

pelo início da primavera e uma
.

reorganização total da horta que
temos na escola", ressalta a diretora
da instituição" Márcia Maser.

O calendário da Fujama (Fun
dação Iaraguaense do Meio Am

biente) também está recheado de

ações educativas, que começaram
na segunda-feira e vão até o dia
28. A programação completa, que
inclui oficinas e preparação de re

ceitas, pode ser conferida no site

http://fujama.blogspot.com/ .

Gustavo distribuiu mudas
acompanhado pela mãe,

Rosane, que é integrante do '

Clube Amantes da Natureza,
, ,J - "parceiro do Marista'"'

CÉSAR JUNKES
"
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Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção SEMANA MALUCA STRASSOURG é uma campanha dos Concessionárias Strosbourg do dia 21 o 25 de Setembro ou enquanto durarem os estoques. Todo linho Peugeot com

financiamento em até 60 vezes com Primeira Parcelo paro Janeiro de 2011 - com entrado mínima de 20% do valor do bem - Nõo esta incluso nesta promoção os veículos utilitários do marca. As tabelas de financiamento estão.
disponíveis nos Concessionárias. O preço anunciado o partir de R$ 46.900,00 é do modelo Peugeot 307 Sedon Presence 1.6L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/11, freios ASS, Airbag Duplo, ar condicionado, direção hidráulica,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido paro venda à vista. O preço anunciado a partir de RS 32.900 é do modelo Peugeot 207 HB XR l.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11, pintura
sólida, frete incluso, preço público sugerido poro venda à vista. O preço anunciado a partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10/10, ar condicionado, direçõo hidróulico,
vidros e travos elétricos, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à vista e disponível no estoque da Peugeot do Brasil com previsão de chegada após o pedido de 15 dias. As condições acima poderõo ser

alteradas se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à onólise e aprovoçõo de crédito. Estoque das Concessiqnários Strasbourg participantes: Peugeot 207 HB XR l.4l Flex - 03
portas - 10/11 - pintura sólida - frete incluso • 03 unidades. Peugeot 207 Possion XR l.4L Flex - 10/1 O - pintura sólida - frete incluso - Estoque conforme disponíbilidode no Fábríca da Peugeot do Brosil. Peugeot 307 Sedan
Presence 1.6l Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência desta promoção de 21/09/2010 à 25/09/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa poro outros promoções. Paro mais informações sobre preços e condições
especiais, consulteo Rede de Concessionórios Peugeot participantes, ligue para 0800·7032424.

PEUGeOT

ASSISTANCE

www.strosbourg.com.br MOTION & EMOTION

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo R0l!J 414

Itojoí (47) 3344-7000

Brusque(47) 3355-4500
Blumenou (47) 3331-4509
Rio do Sul (47) 3522-0686

De Segunda a Sexta das 8h às 19h Neste Sábado das 9h às 17h
PEUGEOT

, ,
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ImOVelS
WS Imóveis agora com

consultoria Habitacional".._, _

Facilitamos,seu processo
de financiamento pela
Caixa Econêmica Federal_!<

'�ws
\ (.)

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

Show Da

- -,<
�

-

I Classimais, -3:

ANUNCIE-AQlJI E FAÇA BONS

NEGÓCIOS!
'

VENDENDO, COMPRANDO,
TROCANDO OU DOANDO,

ESTE É O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E

INFORME-SE

�A
COM SEU
ENCANTO

E SIMPATIA

) Atendimento com

local, hotel.e motel

AW"
.�� 6 Loira

\ Estilo
menininha

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

H�
Atendo a homens e casais

em Jaraguá e Região.
HOTÉIS, MOTÉIS
E RESIDÊNCIAS.

9922-2047

Financiamentos

CAlVA
-- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

......

�,,�_
* Casas,Prontas
* Lotes a venda em

- diversos pontos da cidade.
.

* Loteame�tos Próprios
(47) 3373·3404 I 3373·0066

Anúncios com validade de_ 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

-Guaramirim -

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness, -

playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte,
02 dormitórios
com suíte.
02 dormitórios
sem suíte •
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PLANTÃO
SÁBADO

ATÉ AS
17H.

SEU

'CT

.'

CITROEN
C4PALLAS
GLX 2.0 FLEX ,

PorR$

59.900,00'.•
CITROEN
C4GLX 1:6
FlEX2011

Por R$
,

·54.900/00�
�

- (

Entrada + 36X

,

TAXA 0,4g>,{, a.m:

Entrada + 36X
TAXA 0,4g>,{, a.m:

POTÊNCIA 151 cV· A1R-BAGS· MAlORPORTA-MAlASDACATEGORJA· 3ANOSDEGARANTIA· FREIOSABS· A1R-BAG DUPLO· RODASDELJGA.lEVE-1'6"· 2 ANOS DE GARANTIA·
.,,,

,,,"

.' ,
c'

,
,

'

, l'

0\
i.. ·.r

�

.

,
.

,� .

NESTE SÂt�AD6, OlÁ 25, AIRCROSS DÂY,NA LE MONDE.
VENHA FAZER ,UM TEST-DRIVE E CONHECER_�O NOVO CARRO DA·,cir.RotN \'

'l',
�

...
, ,

� "

, .

, ..... ..
.

,
,

� �

,
'..-, � '"

..

,
.

CRÉATIVE, TECHNOLOGIE
.

,

"

,

, ,
" ' ,

.
1- � à vista, semtroca, não-inc� fretes, seguro e opcionais, válidos para os modelos anunciados: Citrõen Ç3 cíx 1�tJ 10/11:_ R$3ó.99q,ÓO; Ci�r6en C4,GLX 1.6 10/11: R$54.9Dp,OO e Citrõen C4 PaUas GLX 2.0 Mecâ�ico 10/11: R$59.900,00.

, 2�.COC realizado pe�'Banto PSA com entrada de,,55% e saldo em �6x e taxa 0,99% a:m �r� C�,:, ç� E; taxa 0,4�: a.m:·,�� CitrQê_n Cfl-,��Çitroê� C4 �llqs,+ !OE Tc: R$ 928,00. Confira .a CET da ope� em uma de.� lojas, Cadastro sujeito a

, ',,: ap��.,�� C:,itr�'1 �3. �5.it�_�4� ?:_án� �:� 9aia� ,�rido 1 :�la ��roê�,dO_a�l.:e �" �Iã .I.e�pn,d$: -��� C� p.,a�;�·��� :.��nti�;� C:�n,� Brasil, co�forme�con�to assim�do entre cliente e �ncessionária. 4� IPVA grátis_na

" ., coI,T,IJ\lfa dQS' �elõs.Çitroen :C3, 'Çttroen_ C4 e,C� C4 ��!lâ.s {)�n:I' Bênef!éiq I:IaQJ;�i� �f: CC1l�rtidà-en'i,,��': Jm�� ��rnel1f.ê,iJ9 ,;�l�� as ,()�� pqut anunciadas tem, vaU�ilde ,are,30/0W201P ou �"9uarito �Urqrém- os estoques, ,

.�"�;'." .,
_ .. _. __ __

�.•• ; :. -:: .}' _ :-" .• �.j.. !��,:·,·'l-L ..•. ·.· .. ·-··��· •. ·.i';·.!•• v�.··�:�'.;,�-.!,t�-l�:·f,ll·.\:.�·� •.b·;.l!-;i��,·�·I�'fJ::,,:����� ',:.s:,.: ''''t''� ·�I �:...;.;� ·'r�·;' �·�
• ·'·l�'.,.\_,·.,:lif •• \ , ·r.�·' � .• '.�, 0'0. ,. ;
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CRÉDITO PESSOAL • FINANCIAMENTO DE VEíCULOS NOVOS OU SEMINOVOS

REFINANCIAMENTO DE VEíCULOS, MESMO COM DÉBITO EM OUTRO BANCO

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

3370-7500
Rua Walter Marquardt, 2670

Taxas COmllartilhudas com o mercado Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço
. '-
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Gameras Sansung e Sony com

10 e 12 mega pixels vários modelos -

e cores somente R$449,OO
Telefone
Sem fio Philips
G0140
RS139,OO

8 Glassimais o CORREIO DO POVO· Quarta-feira, 22 de setembro de 2010

Promoção válida somente,neste fim de semana
até no dia 21/09/10 não perca tempo!!n

Camera Sansung
Modelo ES-65
RS39d,O

cd

�
g!
==

i
�
s'

-

e

'i
.§

OameraSony
080-S2100

, $399,00

Gomputador AMO Gore 2.9 GHZ
, Memória de -2 G8 HD de 500 G8

Gravador de OVO e tela lOO de 18.5 lG
Só R$l299,OO

';:

Note 800k Acer E627 2
G8 de memória HO de

, 320 GB Gravador de OVO
e tela de 15 R$1549,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória - HO 250 G8

'_ Tela de 15.6lEO (super fina)
'Só RS1799,Ofr

Corto de Crédito
0,,1116 CQrgo L8 Flex R$ 45,180,00
Citroen C3 1.4 Ftex R$ 40.900,00
Buggy BRM MIl RS 35.350,00

, Uno Mille 1.0 Flex 4P R$ 25,910,00
BU99Y BRM MS. R$ 23.489,00

'-Quem faz SENAC tem mais oportunidade!
,

,I'

\

(

1

.
.

, Período: 2S10� a 23/10/2010 - sáb

.;'
.

Workshop - CriatiVidade,e' ,

_'Inovação nos Negócios
, Período: 19 e 20/11/2010 _"6ª e sáb

-Excel Básico' :.', '

Período: 18/10 à 24/11/29,10 - 2·i! e 4l!
, -',

Auditoria Interna da Qualidade
,

, Pe'rí�do': 27/09 a 11/10/2010 - 2ª' 4l! e 6,l!
�

�
.. �

,
,

Bombelro Voluritário. . ',o >

',' z» :. Solidworks Básico· .' '(" "

'início: 02/1�/2�1� - sáb . ..
, ,':. Período: 06/11/201O'a 12/02/20-11,- 'sáb

"

,

' .Auxiliar �d�injstratívo ". ,,- ,.",."
..: FCP - Fibras' ÓPtic�5' ',.

,

'

, '

,

r,

", Período: 04/1Q/.20�o,a 13/0Y2_Q;!.:1 �'��4� .�. "�'o 'Período: 19� 27111/2010'" 6ª 'É!'�áb' { "11'\'.1' .� ,;� .: '�;F,\"
•• t t., '" \

.' _'A��iliar de 'RH ': -

' :,' ,'" .:' Pós-graduação:
:', 'pe;iodo:'09/10/2�ío�â 06/08/2.011'� sáb .Geren,�i?mento de Projetos" "

"
'

, \'
' ',' ',Início: 15/10/2010,,- 6ª e sáb (aula qulnzenalrnente]

t ' , 4
•

' -

•
• ' •

�

.

PDG - Prog rama de Desenvolvimento
"

,

deGestores
',. '"

',.'
Período: 26 a 30/10/2010 - 3i!'a séb: ,

"
'.

\',. .',
._

•. ',' ',
", ,

•
'.

,'" � !
•

Cq2.in,ha It�'liana .� �"., _;

Período: 29/10 a'12/11/2010 - 6ª
':�

'o

\ •

'GerehGiamento de Compras.' :

Período':' 3D/lO à, 04/12/2o'W - séb
"
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I ESTA AI"u

Campanha alerta
contra abuso sexual
Um dos objetivos é reforçar a importância da denúncia
GUARAMIRIM

Dezesseis crianças sofrem
algum tipo de violência
sexual por dia no Estado.

Para conscientizar a socieda
de sobre a importância de de
nunciar casos deste tipo, o Dia

.

Estadual de Combate à Violên
cia e Exploração Sexual Infanto

Juvenil, nesta sexta-feira (24),
concentra ações espeéiais pelas
cidades catarinenses.

Em Guaramirim, por exem

plo, conforme a psicóloga da Se
cretaria de Desenvolvimento So-

cial da Prefeitura, Maira Helena

Pereira, a campanha Bem-Me

Quer contempla a distribuição
de 450 cartazes e a entrega de 400

panfletos, das 14 às 16 horas, na

Praça Cantalício Érico Flores, no

Centro de Guaramirim.
A campanha é desenvolvida

pelo Fórum
.

Catarinense Pelo
Fim daViolência e da Exploração
Sexual Infanto-Juvenil, além de
ter o apoio do Ministério Públi
co de Santa Catarina, através do
Centro de Apoio Operacional da
Infância e Juventude. .

Atualmente, de acordo com a

psicóloga, 17 famílias que sofre-

ram com casos de violência sexu

al de crianças e adolescentes são
atendidas na cidade. No entanto,
ela afirma que o número pode
ser muito maior, pois as pessoas
ainda não estão conscientes so

bre a importância de denunciar
os agressores. "Percebo através
de atendimentos sociais da Pre
feitura que muitas mulheres tra

zem problemas para a vida adul
ta porque na infância sofreram
abusos sexuais, mas silenciaram
a violência", ressalta.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

ARQUIVO OCP,
COMO DENUNCIAR?
• Promotoria de Justiça "

da Infância e Juventude

Conselho Tutelar de
cada cidade

DELEGACIAS
• "Qisqye tOO", da

Secretaria dos Direitos

Humanos da Presidência
da República, com

ligação gratuita;
• SOS Criança:

0800.643.1407
• Safernet-- combate à

porriogratla infantil na

Internet no Brasil: http://
www.safernet.org.brj;

• Central Nacional de
Denúncias de Çrimes
Cibernéticos: www.

denunciar.org.br,

Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual devem receber acompanhamento psicológico

EM SC, 16 AGRESSÕES SEXUAIS ACONTECEM POR DIA

Só 10% dos casos são registrados
De acordo com os dados do

Ministério Público Estadual, cer

ca de 500 crianças e adolescentes
são abusadas e exploradas sexual

mente, por mês, em Santa Catari
na. Esse diagnóstico representa 16

Geral 11

DIVULGAÇÃO

Defesa Civil interditou casa um mês antes do desmoronamento

Rachadura de oito metros
provoca queda de residência

POMERODE
o trabalho de prevenção

da Defesa Civil de Pomerode
resultou na segurança de uma

família inteira. A casa que ha
via sido interditada no dia 16
do mês passado desmoronou
ontem em um morro com uma

fenda de oito "metros, na rua

Mato Grosso, na área central
da cidade. O imóvel começou a

desabar na semana passada.
Ainda durante o dia, uma

empresa próxima do local
também foi fechada e outras

três famílias removidas como

medida de cautela. De acordo
com o coordenador da Defe
sa Civil, Adernar Marquardt,
na época da primeira vistoria,
uma trinca de 30 centímetros
foi identificada no barranco, o

que causa o deslocamento do
solo. A família deixou o local
no mesmo dia, e desde então
o órgão acompanha a movi-

mentação de terra.

Conforme Marquardt, os

geólogos do Centro de Apoio
de Estudos e Pesquisas sobre
Desastres da Universidade
Federal de Santa Catarina já
analisaram o solo. "São vários
fatores que contribuíram para
o desnível de terra no morro.

Mas o principal é a intensida
de de chuva acumulada desde

2008", afirma.

Defesa Civil também
interditou empresa e

removeu três familias
. próximas do morro.

Outros seis locais de risco
também foram vistoriados pe-

.

los profissionais de Florianó

polis. E segundo o coordena
dor da Defesa Civil, os pontos
permanecem em situação de
risco desde as enxurradas de
novembro de 2008.
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casos confirmados diariamente. sas situações são denominadas
Os números apenas mostram como a lei do silêncio, que ocor-

10% do total das agressões. Se- re quando a vítima é obrigada a

gundo o levantamento, a maior se calar por medo e vergonha ou

parcela de violência acontece porque os familiares se tornam

dentro da p�pria,fum�••Es� ••• mnWen�sç�o.Çri��.i�.�.a ..�_-���������.�"-�_.�".�""������������

Luiz Lanznaster Junior
Chefe de Cartório

o referido é verdade, do que dou fé.
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Geólogos voltam em outubro
Acadêmicos da UFPR devem analisar solo da Tifa Theilacker e da Vila Lenzi

JARAGUÁ DO SUL

OS tremores sentidos na

Tifa Theilacker e na Vila
lenzi devem virar alvo de
estudo científico.

-�e acordo com o coordena
dor da Defesa Civil de Iara
guá do Sul, Jair Alquini, téc

.....,nicos do Cenacid (Centro
de Apoio Científico em Desastres)
- divisão de estudos vinculada à
UFPR (Universidade Federal do

Paraná) - devem vóltar ao municí

pio no dia 5 ou 6 de outubro. Nes
te dia, geólogos devem conversar

com os secretários da Prefeitura

sobre a realização de uma análise
no solo com o apoio de acadêmicos
do curso de geologia da UFPR.

Na semana passada, a Defesa
Civil divulgou laudo do Cenacid so

bre os motivos dos tremores. O re

sultado aponta que os abalos naTifa
Theilacker teriam sido provocados
por acomodação de solo (acúmu
lo de água no lençol freático). Já na

Vila Lenzi, o motivo seria a emissão
de gases provenientes do antigo li

xão, que funcionava no entorno da
Arena. De acordo com o laudo, os

tremores não oferecem riscos aos

moradores e não estão relacionados
com terremotos, Segundo Alquini,
seis famílias da Tifa Theilacker fo
ram orientadas a deix;ar o local por
que as casas estão situadas em área
de encosta, o que aumenta o risco
de deslizamento.

liA Tifa Theilacker é uma APP

(Área de Preservação Permanente).
Desde o início dos tremores os mo

radores estão sendo orientados a

não realizar terraplanagens naquele
local, pois isso pode colaborar com

a movimentação do solo", comen

tou. Conforme o coordenador da
Defesa Civil, a equipe técnica deve
fazer um mapeamento das áreas de
risco da localidade.

Desde março deste ano, quando
os tremores foram sentidos, não há

registro de novos casos no local.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br Seis famílias da Tifa Theilacker devem sair por ocuparem área de risco

PREVISÃO DO TEMPO

TEMPO
FECHADO
Muitas nuvens e

chuva em toda Santa
Catarina. O tempo
tica fechado, porém a

temperatura é estável.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C

MÁX: 31°C

QUINTA
MíN: 18°C

MÁX: 29°C

SEXTA

MíN: 18°C
. MÁX: 29°C

SÁBADO
MíN: 18°C

MÁX: 22°C

SEvoct�AI pAAA.. ·

I ÁGUAS fRIAS
I . lempoteclladO

\
.

e ctlUVOSO, com
. 'possibilida(le ,

de trovoadas. �
temperatura vana

entre 19°C e 28°C.

SEMANA

Chuva permanece
quinta e sexta-feira

Na quinta-feira o tempo per
manece fechado com chuva em

todas as regiões do Estado. No de
correr do dia, a frente fria se afasta

para o Norte, mantendo a chuva

persistente. Na sexta-feira, mais
nuvens e chuva fraca pela ma

nhã' melhorando com aberturas
de sol do Oeste ao Litoral Sul.

60dQ_
Parcjahnenle Nublado Instável IJhuvo1J,(J Trilvoada

Nublado
Ensolm'ado

, I i I

� ..
TEMPE JURA, "

Sensação térmica 'Z
estável no Estado .�

A sensação térmica mínima hoje no

Estado deve ficar entre o°c e SOC na região
do município de São Joaquim. Nas regi
ões Meio-Oeste e Serra, a percepção' da'

temperatura deve variar entre 5°C e IO°C.
No extremo Oeste e Litoral, entre lü=C e

20°C. Em Blumenau fica acima de 20°C.

MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

RELEMBRE O CASO
• Na madrugada do dia 29 de março,

moradores da Tifa Theilacker, no

bairro Três Rios do Norte, foram

surpreendidos com tremores de

terra. Os abalos aconteceram até
o dia 10 de abril. Neste período, a

Defesa Civil registrou dez tremores;
• Nos dias 29 de março e 6 de abril,

técnicos da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina) fazem

avaliações e suspeitaram que os

tremores fossem provocados por

acomodação de solo (acúmulo de

água no lençol treátíco);
• Em maio, relatório feito pelos geólogos

da UFSC reforça que a hipótese mais

aceitável para os tremores seria

acomodação de solo;
• No dia 20 de junho, tremores de

terra são sentidos nas ruas Goiás,
Mato Grosso e Leopoldo Klein, na

Vila Lenzi. Osabalos se repetem
seis dias depois:

• Em julho, técnicos da UFPR realizam

avaliação no solo da Tifa Theilacker

e da Vila Lenzi;
• No dia 15 de setembro, Defesa Civil

divulga relatório da UFPR sobre os

tremores e descartam risco aos

moradores.

�i
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Trocaram alianças no dia
18 de setembro, Everton e

Dalane. Os padrinhos
Rogério e Inês desejam

felicidades ao novo casal

Daniel Bornhausen colou
grau em Tecnologia em Logística

no dia 18, seus familiares
desejam muito sucesso

Os amigos do Rio Cerro
mandam os parabéns para

Venir Steinert pelo seu

aniversario no dia 14

Parabéns para Jiane Butzke
que comemorou mais um ano

,
de vida, amigos � familiares

desejam felicidades

Os pais Almiro e Sueli Baumann
felizes com o filhão Fernando
Luis Bihr, o mais novo Rei do

Tiro da Sociedade 25 de Julho

Si�lene M. Morais parabeniza
a sobrinha Larissa Morais M.

de Vargas pelo aniversário no .

dia 20, desejando felicidades e

muitos anos de vida

Sirlene Maria
Morais parabeniza

a mãe Matilde Maria
,

Moser pelo aniversário
.,'

Os pais Denise e Elemar
Mokwa e o irmão Geferson

parabenizam Daniele Mokwa
que fez aniversário no dia 6,

completando 16 anos. Desejam,

saúde e muitas felicidades

RUA IIEIIIIIA.... N° "fALA.,. LADO DO PGSIOCIDADE DAIAIIRA III FREI1E
,A ErmI.ADA PAlIA O PARQUE IIALWEE. FOlE: (G )33184288. JAItMUÁ DO SUL, se.
RUA 28 DEMOS18 .·1489 SALA 103,_REIIIEM"Na 1tA1ERIAIS DE
� FOrtE: ( 47) 3373-4783. CII.IARJ...IRlM, sc.
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QUINTA"7FEIRA

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO

-

TERÇA-FEIRA
Charles Zimme�ann,

escritor
Luiz Carlos Amorim,
,,' Esditóreeditor

.
K�tly Erdmann,

jornalista
Cartos Henrique

Schtoeder, escrito�

Protesto, vossa excelência!
baixaria política tem prazo para dar
uma trégua. Daqui a duas semanas
acontecem as eleições. Se bem que
estaremos livres de um Tiririca can

tor e passaremos a ter que aguentar um Ti
ririca deputado federal, sendo chamado de
vossa excelência. As pesquisas mostram que
São Paulo vài eleger o comediante com mais
de um milhão de votos. Piada de extremo mau

gosto. Fico me perguntando quem é o palha
ço nessa história toda.

Dá para imaginar o que
leva um Tiririca, assim corno
a Mulher Maça, a Melancia
e por ai vai, a se candidatar.
a que é difícil de entender é
como se elegem. E não me

digam que é um voto de pro
testo. Se a intenção é realmente essa, temos

que admitir que já fomos mais inteligentes e

eficientes nesta seara. Foi-se o tempo que se

colocava a vida em risco lutando a favor dos
ideais da democracia, foi-se também o tempo
em que os jovens pintavam a cara e faziam o

Brasil acordar da letargia. Hoje querem eleger
o Tiririca, que vai ganhar cerca de R$ 15 mil

por mês, tendo o custo para os cofres públi
cos de mais de R$ 100 mil mensais (envol-

f"

vendo a contratação de assessores, custos de

passagens, etc .. ) para mostrar indignação. a
candidato diz em tom de deboche no horário

eleitoral que nem sequer sabe o que faz um

deputado. Pois são os deputados que legislam
sobre os assuntos mais importantes do país.

Nos últimos ,tempos acontecimentos as

sim me fizeram perder a esperança no elei

tor' em nós cidadãos. Não adianta dizer que
na política só tem ladrão, e que o Congresso
Nacional é mesmo um circo, se isso é verdade
é porque a sociedade cruza os braços e per
mite. É conivente. Não se interessar pelo de
bate eleitoral é assinar uma procuração para

.

a pior espécie de canalhas. É
------------------------------

permitir que a nação inteira
continue analfabeta. É. ser

co-responsável pelas milha
res de mortes decorrentes
da falta de investimento em

saúde pública. Tão sem ver

gonha. quanto o político la
drão também é quem vende o voto e quem se '

omite em denunciar.

Aqui no Vale do Itapocu, onde não se tem

nenhum Tiririca, pelo menos aparentemen
te, quem votar em candidatos de fora depois
que não venha reclamar que faltam escolas,
pontes, viadutos, delegados, policiais e assis
tência médica. Que todos tenham.consciência
de que o voto é a principal arma que ternos

para auxiliar na construção de um país e um

Estado ideal e que tudo isso começa por uma

cidade melhor.

Quem manda é você eleitor, que seja feita
a vossa vontade.

�---�HORÓSGOPO-----
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
O Sol ingressa na Casa das Alianças,

indicando que você terá sucesso nos

contatos e relacionamentos com gente de

destaque ou posição de autoridade. À noite,
priorize o romance. Surpreenda seu amor

com um ato de romantismo e delicadeza.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O Sol ativa a comunicação e facilita

o diálogo. Não tente ignorar os pro
blemas que te incomodam, Você corre o risco
de deixar a união em segundo plano. Não será
tão complexo resolver os problemas se você
abrir mão de controlá-los a todo momento.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
O Sol envia boas energias para o

seu bolso. Acredite mais em seu tino
comercial. ótima fase para investir na

realização dos seus ideais. No amor, use e abu
se do seu poder de atração! A Lua pisciana fará
nascer sentimentos fratemos em você.

Invista alto nos seus sonhos. O Sol in

gressa na Casa da Saúde nesta noite,
trazendo mais vigor e disposição para se

dedicar às pessoas queridas. A vida amoro

sa estará estimulada. A Lua aumentará sua

busca pela espiritualidade.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
A Lua, no ponto mais alto do seu

Horóscopo, indica que você deve dar
mais atenção às questões profissio

nais. O Sol, em seu paraíso astral, prome
te muito prazer e diversão a dois! A inte

ligência te levará ao sucesso de qualquer
empreendimento.

LIBRA

(23/9 a 22/10)
O Sol ingressa em seu signo, dei-

,

xando para trás os dissabores do.
inferno astral. Estará mais sensível

às influências externas, cuide-se! À noite,
seu poder de atração será imbatível. Modifi

que os maus hábitos de alimentação.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Fazer o que gosta é a melhor

maneira de manter o bom humor

hoje. À noite, você pode desejar um

pouco de privacidade. Não há porque satis
fazer aos outros mais do que a si mesmo.

Peça proteção para que você possa realizar
seus anseios mais íntimos.

'" CÂNCER
(21/6 a 21/7)
O Sol indica que você pode ter sorte

com atividades feitas em casa ou com
profissões que garantam maior autonomia.

Vida familiar e conjugal ficam mais caloro
sas a partir desta noite. Que tal dar uma

organizada em seus armários?

eSAGITÁRIO
.

I (22/11 a 21/12)
Durante o dia, a famma e as questões

do ambiente doméstico vão concen

trar as suas atenções. Não perca a chan-

ce de se mostrar mais interativo. Fortaleça os

vínculos com quem ama. Muitos irão aprender
com diplomacia a resolver melhor os conflitos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Dedique o seu tempo para o que
mais interessa! Hoje, o Sol ingressa

no ponto mais alto do seu Horóscopo,
trazendo boas oportunidades de movimentar

a sua vida social e afetiva. Procure demonstrar

mais alegria no seu modo de se comunicar.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Através da influência da Lua pis
ciana, você pode aprender um

novo senso de valores. Vai querer

segurança. O Sol dará energia e confiança
para investir na paixão. Poderá descobrir

dentro de você as aptidões que te levarão
, para caminhos escolhidos por seu coração.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A Lua, em seu signo, dará asas à ima-

ginação e tudo que envolva arte será
favorecido. Um clima de mistério pcxle agitar seu

coração. Ficar na sua será uma boa opção. Você

pode se sentir um pouco disperso, faça exercí

cios que te mantenham com os pés no chão.

• Cine Garten 4
• A Origem (Leg) (18h50, 2lh40 - todos os dias)
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h30,

l6h50 - todos os dias)

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Resident Evil 4 (Leg) (15h, l7h30, 19h30, 21h30

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

• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, l7h, 19h10, 2lh20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Karatê Kid (Leg) (13h50, l6h30 - todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (19hl0, �lhl0 - todos

os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil 4 (Leg) (14h15, l7h,

19h40, 22h - todos os dias)

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

l7h20, 2lh3Ú - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Nosso Lar (Dub) (14h, l6h40,

19h20, 21h45 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Resident Evil 4 (Leg) (13�30, l5h40,

l7h50, 20h, 22h - todos os dias)

• Cine Garten 2
• Coincidências do Amor (teg) (14hl0, l6h20,

19h, 2lh10 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• A Ressaca (Leg) (22hl0 - todos os dias)
• Karatê Kid (Dub) (13h40, l6h30,

19h20 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Amor à Distância (Leg) (13h50, l6h, 19h10,

2lh20 - todos os dias)

• Cine Garten 6
• Nosso Lar (Dub) (14h, l6h40, 19h30,

2lh50 -rtodos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14hl0, l6h40,

19h20, 2lh50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Resident Evil 4 (Leg) (14h30, l7h,

19h30, 22h - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Amor à Distância (Leg) (14h20, l6h30,

19h, 21h20 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• A Ressaca (teg) (2lh40 - todos os dias)
• Karatê Kid (Dub) (13h30, l6hl0,

l8h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Epidemia (Leg) (16h20, 2lhl0 - todos os dias)
• O Bem Amado (Dub) (13h50, l8h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Meu Malvado Favorito (Dub) (14h, l6h -

todos os dias)
• REC 2 - Possuídos (Leg) (18h, 19h45,

2lh30 - todos os dias)

ANIVERSARIANTES
22/9 ElioBecker Leticia M. S. Cordeiro

Amanda R. B. Naizer Femada C, Tanom Luacas Tiechontcoski

Anadir de O. Motta Fernando Weinfurter Lucas J. Kohling
Arthur Hoengen GiseleDiel

At�lpert stein ' Greice A. Eggert
Camil� B. ROsa laraBlank Mârcond� Mafin'

.'1,' 1.1, ..

I
' ,"._,",

Camilia C. KreiS lIainé. Ponath Múnique Bruch' "

Claudia Marinho lida Alves Olivia O.P. {)ong
Clediomar Streber Ilda Fenner Roselene I. Janssen
Cristiano H. Junior lrio Piske Sandra R. de Andrade

Daniel Borchardt Joao V. Cardoso Sandro M. Maiochi

Darciel Martins Kauâ R. Maciel Silvana Ap. Rosa Vieira

NOVELAS
ESCRITO NAS ESTRELAS
Viviane chora e Mariana tenta consolá-Ia. Sofia e

Beatriz conseguem carona com um caminhoneiro. Ve

lho fica nervoso ao saber da prisão de Gilmar. Jofre
tenta fugir em um ônibus. Ricardo pede para Marce
lo preservar Viviane, mas exige que Gilmar perma
neça preso. Sofia e Beatriz chegam à casa de Pe

trópolis. Antônia conta para Madame Gilda que viu

Daniel perto de Viviane tentando protegê-Ia de Gil
mar. Daniel fica irritado quando acorda entre Seth,
Athael e Francisca. Ricardo trata Viviane com frieza.

Judite aparece em uma cadeira de rodas e agradece
Mariana por salvar sua vida. Jovenil reclama com
Magali ao ver, na TV, a notícia de que Velho estava

sendo procurado pela polícia. Berenice comenta com

Manoela que aconteceu com Viviane. Viviane implo
ra para que Jofre se entregue à polícia. Ezequiel- e

Hilda levam Xavier para visitar Mundinha. Daniel faz

Viviane dormir e a leva com ele. Ricardo recebe da Es

panha o diário de Valentipa. Vicente procura Ricardo.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Arminda liga para Filomena e diz que precisa

conversar com ela e com Querêncio. Zuleide cruza

com Tito e resolve ir com ele até a loja. Zuleide en

tra gritando e Karina e Nicolau se afastam, sem que
Tito os veja. Tito vê Nicolau na boutique e estranha,
mas Karina explica que o senador está procurando
um presente para a tia dele. Joca pergunta a Florés
se ele tem alguma missão para ele e o professor
responde que é melhor o detetive se recolher para
evitar que a polícia o indicie pela morte do senador
Érico. Jaca tenta descobrir o que Flores conversou
com Ouerêncio, mas o professor mente que só este

ve com o pintor no dia em que o testamento foi lido.

TI li TI
Marta e Nicole veem Jaqueline na porta da

casa de Ariclenes e a intimidam. Thaísa percebe
o clima de romance entre Desirée e Armandinho.

Ariclenes resolve usar os tecidos manchados por

Jaqueline para fazer sua coleção e avisa Marta que
Valentim pagará seu prejuízo. Rebeca conta para

Carrula que Edgar se mudou para um flat, Jaque
line revela que se vingou da equipe de Valentim e

Jacques teme uma represália do rival. Ariclenes

observa o ateliê de Jacques quando é surpreendido
por Rosário, que o confunde com Roberval. Rosário
convida Ariclenes para entrar 'no ateliê � ele invade

o escritório de Jacques. Armandinho passa a tarde

com Desirée. Luisa visita Edgar no flat e tenta reatar

o romance deles. Marcela comunica a Bruna e Gus

tavoque vai embora da mansão. Ariclenes leva Luti
.

para conhecer Cecilia e ela se emociona. Jacques
encontra seu escritório revirado por Victor Valentim.

PASSIONE
Bete fica nervosa com a alteração de Totó e Olavo

e tenta acalmar os dois. Fred conta para Saulo sobre

a discussão que Gerson teve com Bete. Sinval diz a

Chulepa que está tentando esquecer Fátima. Mô

nica destrata Fátima e exige que ela se afaste de

Sinval. Candê apoia Felícia para ficar com Totó. Olavo

e Totó se abraçam emocionados, mas voltam a discutir

por causa de Berilo e suas filhas. Clara não consegue
um emprego por causa do processo a que está 'res
pondendo. Benedetto repreende Mimi e o compara
a Giovanni/Antero. Fortunato procura Antero e Brí

gida fica horrorizada. Olavo pergunta por que Clô es

condeu dele a bigamia de Berilo. Gemma encontra

Clara em uma fila de emprego. Totó procura Felícia.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Acontece amanhã, o 7° Semínãrío de
Soldas e 6° Concurso de Esculturas Sol

dadas, promovido pelo Núcleo de Metal
Mecânica. A soldagem é uma das funções
básicas na área da mecânica e atualizar-se
nas tecnologias é o grande objetivo do, se

minário que já é uma atividade tradicional
do Núcleo. Embora possa ser confundido
com lazer, o concurso de soldas tem grande
importância, pois estimula os profissionais
a buscarem aperfeiçoamento e criatividade.

Seminário de soldas

Na 'cidade sem'

meu carro
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Sobrevivência familiar '

Esta é a principal motivação para a criação
de empresas no país. Diante do desemprego
ou outra situação adversa, as pessoas se lançam ,

na aventura de abrir um negócio e este é um

dos motivos para a alta taxá de mortandade das
mesmas. De 2002 para cá, principalmente em

função de entidades como o Sebrae, está me

lhorando o apoio ao empreendedor e por isto o

percentual de sobreviventes está aumentando.
Com o recente aumento'das oportunidades de

emprego, deverá prevalecer o empreendedor
que se sente atraído por novos desafios e que
tem recursos suficientes para se manter pelo
menos nos primeiros meses de vida da empresa
Estes são empreendedores que têm muito mais
chance de se manter no mercado.

Encontro
empresarial

Agendado para' o dia 20 de
outubro a 55a edição do Encon
tro Empresarial da Acijs. Além
do jantar de congraçamento, es

tão programadas palestra sobre
Inovação, a cargo de Clemente

Nóbrega, e palestra com Pedro
Mandelli, abordando o Capital
Humano. Agende-se. _

Lembre-se de deixar hoje o seu carro na

garagem e utilizar transporte coletivo ou ca

rona solidária. A natureza agradece.

Geração Z
Os jovens que formam a chamada

geração Z e que agora começam a se

tornar consumidores independentes
são um desafio para o mercado. Nas
cidos junto à tecnologia, eles mos

tram-se mais exigentes, inquietos e

querem marcas sustentáveis. Como
são muito bem informados e formam

grande rede de contatos online, de

sagradar alguns deles pode ser fatal

para um negócio. Eles também estão
menos expostos à mídia tradicional
e por isto alcançá-los é um desafio.
As mídias sociais estão sendo vistas
como a grande porta de entrada para
este _universo, mas também aí exis
tem problemas, pois eles enxergam
muito facilmente as intenções pouco
claras e reagem à altura. Um novo e

grande desafio para as empresas.

INDICADORES

,

.. 0,25%
_ � • • � _ '"" _ _ _ _ _
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Superdotados,
Hoje, Jaraguá do Sul sedia o

Seminário de Educação ESpecial
- Tema Altas Habilidades/Super
dotação, que será realizado no

Centro Empresarial; As pessoas
com altas habilidades ou super
dotação são um percentual bas
tante pequeno da população e

por isto este talento não pode ser

desperdiçado.

Metal Mecânica
'nos EUA

o Núcleo de Metal Mecânica
da Acijs-Apevi empreendeu visi
ta à EMTS, importante feira do
setor que aconteceu em Chica-

'" go nos EUA. A delegação contou

com 12 participantes que foram

acompanhados por mais quatro
pessoas de Joinville e mais um

representante do Sebrae. Buscar
conhecimentos em feiras inter-
nacionais é uma das formas mais
eficientes e certamente proverá
estes empresários de melhores

condições para competir.

Consumo
aquecido

o novo perfil de consumo que
está emergindo da expansão da
classe C e da expansão do crédi
to se faz sentir em nosso Estado.

Segundo dados do SPC/SC, em

agosto as vendas no varejo em

Santa Catarina tiveram um cres

cimento de 3,4% em relação ao'

mesmo período de 2009. Outro

aspecto positivo é o aumento da

adimplência, pois em agosto a
'

recuperação das dívidas acumu

ladas também foi positiva.
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Jaraguá em Dança
A

16a edição do Iaraguá em Dança começa hoje, com soleni
dade de abertura prevista para as 19h30, no Grande Teatro
da Scar, onde todo o evento será realizado até domingo (26),
envolvendo 40 coreógrafos e 1.298 bailarinos de 26 institui

ções, com 139 coreografias inscritas. Na noite de abertura, serão 22

apresentações. A programação completa pode ser conferida no site
da Fundação Cultural e os ingressos estão à venda por R$ 5 na Scar.

16 Social

,

Recado
A turma "colorida" aqui da urbe

sorriso também tem a chance
_

e

pode se preparar para seus minu
tinhos de fama, corri direito a eco

pós - tudo. A Vênus Platinada está
à procura de jovens gays, para um

quadro dentro da segunda tempo
rada do programa 'Amor & Sexo",
apresentado pela gostosa Fernan
da Lima, na Globo. Os candidatos
devem ser bonitos e ter a sua pre
ferência sexual assumida perante
a sociedade. A estreia está prevista
para dezembro e o vencedor levará
um carro. Vai dar "overbooking"

NAS RODAS
• O novo casal da city é a bela
Carol Nazato e 9 promissor cantor

Ricardo Paker. Eles são vistos
circulando por vários points da

. city juntínhos. O namoro está
indo no vento a favor.
• A "Iorinha' charmosaDenise
Dias estava na Iump toda feliz
com o namorado paranaense
Eduardo. O jovem empresário,
que reside em Curitiba, fez

questão de conhecer a boate e'
disse ter ficado encantado com o

tamanho da casa e a energia do

público. Também adorou a Praia
de Enseada. O love está firme.

.

• Por favor, não peçam favor para
'político. Pois se ele conseguir te

ajudar, vai te cobrar para o resto

da vida. Caso ele não consiga,
você vai odiá-lo para eternidade.

Siga meu conselho.

Pênalti
Com apoio total da Studio FM,

acontece no dia '20 de novembro,
ria Recreativa Karlache, o 10 Cam

peonato Feminino e Masculino de

Disputa de Pênalti. Vai ser o maior
sucesso: Em apenas 15 dias já se

inscreveram 50 duplas. O Prêmio

será mil reais para cada moda
lidade. A promoção é da Capital
Imóveis e da Revista Nossa. Mais

informações pelo fone 3370-2900.
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Prêmio

LeMonde
Agende! Neste final de semana a Le

Monde Citroén lança para Jaraguá do
Sul e Vale do Itapocú, o novo Cítroén Air
Cross. Durante todo o sábado a conces

sionária terá uma programação especial
com DJ, coquetel e Test - Drive. Vai perder?

"
·Sem lealdade não é possível conceber a

amizade entre as pessoas, nem tampouco
tornar viável uma convivência de caráter

permanente e sincero.
CARLOS BERNARDO GONlÃlEl PECOTCHE

"
A unidade fabril de calçados

do grupo Marisol foi reconhecida

pela ONG Fundamental - Fun

dação de Desenvolvimento Am
biental- como Empresa Amiga
do Meio Ambiente 2010/2011 -

Categoria Ouro. A solenidade de

certificação acontece hoje, em

Porto Alegre- RS. O prêmio será
recebido . pelos executivos Luiz
Carlos Rodrigues, que é Técnico
de Segurança responsável pela
Gestão de Resíduos, e Aquino Se
vero, Engenheiro de Segurança
do Trabalho. Bola branca!

leitor do dia
o leitor do dia é o competente

Secretário da Prefeitura Célio Bayer. Ele
é- outro amigo que acompanha a coluna

todos QS dias. Valeu mesmo!

Psiu!
Já está chegando o verão ...

Ontem a tarde foi "tostex": sol a

pino, certamente praias lotadas
e democráticas. Quem acha que
na orla urbana só baixam corpos
esculturais - de jeito nenhum! As
"rolicinhas" e seus biquínis cava

dões até inspirariam um amigo,
louco por figuras rotundas. Todo
mundo tem vez. Não é?

DIVULGAÇÃOjUETA

Celso Nagel
o meu "írrnãozinho" querido

Celso Luiz Nagel, diretor da Rá-'
. dio FM Amizade em Corupá, que
sempre dá forças para este colu
nista, certamente é o aniversa
riante mais festejado de hoje. Pa

rabéns, amigo! Que Deus ilumine
você e toda a sua família:

Fofocódromo
Pelo meu fio vermelho fiquei

sabendo que o clima de romance
entre a professora da FamegDeíse
Ribeiro e o empresário Igue Ioes-

.

ting, vai de vento em poupa. Eles
foram vistos juntos na maior har
monia na quarta-feira passada, na

Zum. Será que vai.dar namoros
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Caratecas viajam para oParaguaí
Treze atl�tas de Guaramirim embarcam hoje para disputar o Campeonato Sul-Americano

GUARAMIRIM

Embarcam hoje, para
Assunção, no Paraguai; os

13 atletas de Guaramirim
.

que irão participar
do Campeonato Sul
Americano de Caratê.

veram em São Paulo, no Campe
onato Mundial, e trouxeram três
medalhas de bronze.

IIAlguns atletas estarão
, participando pela primeira

vez de uma competição
internacional, mas

demonstram ter

bastante potencial".
ASrUO JÚLIO DA COSTA, TÉCNICO.

O
s atletas, com idades entre

sete e 16 anos, competirão
entre os dias 24 de 26 de
setembro supervisiona

dos pelo professor e técnico Abí
lio Júlio da Costa.

Esta é a primeira vez que uma

equipe tão numerosa participa
de uma competição internacio
nal. Em julho deste ano, oito esti-

"Para o Sul-Americano acre

ditamos que também conquista-,
remos bons resultados. Desta vez

estamos levando alguns atletas

que estarão participando pela
primeira vez de uma competição
internacional, mas que demons
tram ter bastante potencial",

I

12
!ü
Iz

I
i

I

R. Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - 514 e 5 www.megacrad.net
Centro - Jaraguá do Sul (]ii;. .'. ,

(Ao Lado do Bradesco) �(47) 3370/1223 I 3370/1240

acredita Abílio.
Os novatos na equipe são

Layane Soette, de apenas sete

anos; e Edu Miguel Fiamonci

ni, de oito. A equipe também
conta com os atletas Dammy
Rueckert, Gabriel Trentini, Cris
thian Dias, Barbara de Souza,
Nicole Otaviano, Amanda da

Silva, Lucas Oliveira, Wagner Lin

con, Gustavo Santos, José Eduar
do Pereira e Mayki Robert.

,

O Governo de Guaramirim,
através -,da Secretaria de Es

porte e Lazer, custeou o trans

porte, hospedagem e taxas de

inscrição. "Isso viabilizou a

participação de uma quanti
dade maior de alunos", afir
mou o professor.

DIVULGAÇÃO

Dos 13 atletas que estarão no Sul-Americano, dois disputarão
pela primeira vez uma competição internacional

• 01 DORMITÓRIO
, • Sala

• Cozinha
• Lavanderia
• Bwc, '

.

• Sacada cf churrasqueira
. • 1 vaga garàgem. .

.' -,

Área interna: 42m2
_...,.".--

• 01 SUíTE+ 01 '

DORMiTÓRIO
·Sala

,

• Cozinha ,-:. -,

• tavéÚ1deria .

-

<

• Bwc,
.

• Sacada cf churr�ueira
• 1 vaga garagem.
• Area interna: 66m2

.

, .

3 vagas de Garagem
Área de festa com varanda
Piscina
Cozinha e Lavanderia com i
moveis sob medida

.

Sala Estar, Jantar e TV
,

2 Banheiros
1 Suite + 2 Dormitórios
Amplos com Sacada
Escritório
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA - Tabelionato do Município e Comarca de Guaramirim - Chrlsta lnge Hille Wagner, lnterventora
Rua 28 de Agosto n° 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou

pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o

protesto correspondente. A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível,
ou for(em) residente(s) ou domiciliadél(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresante, tudo em

conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.
'

Protocolo: 7699 Sacado: FABIO LUIZ ALBRECHT CPF:

037.022.149-41 Cedente: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO
ELETRICOS LTDA Número do Título: 32300 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/08/2010 Valor:

128,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7929 Sacado: ADEMIR SEDREZ CPF: 612.453.729-
04 Cedente: BAUER E SILVA LTDA CNPJ: 03.389.867/000
Número do Título: 130 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data

Vencimento: 15/08/2010 Valor: 308,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,00

.

Protocolo: 8316 Sacado: ADILSON STRINGARI ME CNPJ:

01.009.211/000 Cedente: OESA COMERCIO E REPRESEN

TAÇÕES LTDA CNPJ: 81.611.931/000 Número do Título:
5567624U Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por In

dicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/08/2010 Valor: 214,56
Liquidação após a 'intimação: R$10,40, Condução: R$32,99,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7700 Sacado: ALDINO ANTUNES DOS SANTOS CPF:
492.404.479-20 Cedente: RM COMERCIO E SERVICOS AUTO
ELETRICOS LTDA Número do Título: 365478 Espécie: Duplica
ta de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: CAIXA ECO

NOMICA FEDERAL Data Vencimento: 10/08/2010 Valor: 56,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,

'Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 8261 Sacado: ALERIO STREIT CPF: 180.110.479-
49 Cedente: BANCO BRADESCO S.A. - AGENCIA OSASCO / SP
CNPJ: 60.746.948/000 Número do Título: 2442355 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário Apresentante: SBS ATIVOS LTDA'
Data Vencimento: 19/11/2009 Valor: 40.326,46 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência:
R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7663 Sacado: ALVARO WULF CPF: 193.920.959-53
Cedente: COOEPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI CNPJ:

82.639.451/000 Número do Título: 439.484/006 Espécie:,
Nota Promissória Apresentante: COOEPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI Data Vencimento: 20/08/2010 Valor: 757,36
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7807 Sacado: ANDRESSA MARIA DE OLIVEIRA CPF:
010.090.239-18 Cedente: SUNSTAR DO BRASIL REPRESEN

TAÇÃO COMERCIA CNPJ: 07.218.585/000 Número do Título:

3414/03 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 02/08/2010 Valor: 611,10 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência:
R$20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 7616 Sacado: ANGELA PEREIRA CPF: 963.533.689-
68 Cedente: MASEDA ARTEFATOS DE METAIS LTDA CNPJ:

04.951.121/000 Número do Título: 001:>678 4/5 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN

CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

11/08/2010 Valor: 3.259,08 Liquidação após a intimação:
R$10AO, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital:

R$15,00
'

Protocolo: 7617 Sacado: ANGELA PEREIRA CPF: 963.533.689-
68 Cedente: MASEDA ARTEFATOS DE METAIS LTDA CNPJ:

04.951.121/000 Número do Título: 000687 4/5 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimen
to: 11/08/2010 Valor: 435,23 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital:

R$15,00

Protocolo: 8210 Sacado: BERTHOLDO DO CARMO PEREIRA

CPF: 420.799.269-34 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.F.I

CNPJ: 01.149;953/000 Número do Título: 131024096 Es

pécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresent
ante: RICARDO CLERICI Data Vencimento: 11/07/2009 Valor:

2.731,60 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital: �$15,00

Protocolo: 8209 Sacado: DANIELA NUNES DOS SANTOS CPF:

010.374.059-78 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.F.I CNPJ:
, 01.149.953/000 Número do Título: 00078262/08 Espécie:

Nota Promissória Apresentante: ARISTOGNO ESPINDOLA DA

CUNHA Data Vencimento: 31/10/2008 Valor: 4.037,90 liq
uidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Dil

igência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 8208 Sacado: EDERSON DE SOUZA CPF:

004.943.080-79 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.F.I CNPJ:

01.149.953/000 Número do Título: 131026988 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário, por Indic�ção Apresentante: ARIS
TOGNO ESPINDOLA DA CUNHA Data Vencimento: 07/11/2009
Valor: 1.604,70 I:iquidação após a intimação: R$10,40, Con

dução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7517 Sacado: ELIEZER MARTINS CPF: 051.040.379-

40 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.F.I CNPJ: 01.14-9.953/000
Número do Título: 131007828 Espécie: Cédula de Crédito
Bancário Apresentante: SERGIO SCHULZE E; ADVOGADOS

ASSOCIADOS Data Vencimento: Valor: 1.057,95 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência:
R$31,95, Edital: R$15,00

• I � .' ,

Christa Inge Hille Wagner, Interventora
"�.�"," .. .II,,,,4.4" � .. �� ... ,

Protocolo: 8171 Sacado: FAY VIGATO DE OLIVEIRA Cedente:
SIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDACNPJ:

01.056.640/000 Número do Título: 1131 9643 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BAN

CO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

30/08/2010 Valor: 199,63 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,.oO, Diligência: R$31,95, Edital:

R$15,00

Protocolo: 8290 Sacado: FRANCISCO ANTONIO ROSA CPF:
352.348.499-53 Cedente: RM COMERCIO E SE�VIÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título:
2260 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

27/08/2010 Valor: f88,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital:

R$15,00

Protocolo: 7701 Sacado: GILlARD DA SILVA DIAS CPF:
075.7'08.869-41 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título:
2149001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

10/08/2010 Valor: 132,90 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital:

R$15,00

Protocolo: 8172 Sacado: GIVANILDO RIBEIRO Cedente: META

LURGICA A.M. LTDA EPP CNPJ: 85.141.026/000 Número do

Título: F3001004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 30/08/2010 Valor: 468,00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 8274 Sacado: HAFERMANN INDUSTRIA E COMERCIO
DE CONFECÇÕES LCNPJ: 08.112.770/000 Cedente: BANCO

SOFISA SA Número do Título: 16378-1 Espécie: Duplicata de

Venda Mercantil por Indicação Apresentante: ITAU UNIBANCO

S.A Data Vencimento: 15/08/2010 Valor: 1.755,07 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência:
R$31,95, Edital: R$15,00

-Protocoto: 7728 Sacado: ILDA DO CARMO CPF: 965.893.619-
91 Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
CNPJ: 33.700.394/000 Número do Título: 87"70/5 Espécie:
Duplicata. de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 10/08/2010 Valor: 343,00 Liquidação após a inti

mação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80,
,

'Edital: R$15,00
.

Protocolo: 8495 Sacado: INAURA RIEGEL CPF: 620.864.489-53

Cedente: JOAO MARCOS SARRAF ME CNPJ: 01.794.117/000
Número do Título: R141207001 Espécie: Duplicata de Venda

Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
- AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 10/09/2010 Valor:

475,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$32,99, Diligência: R$31,,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 8024 Sacado: JULIANO ADOLFO OSTI CPF:
060.356.599-93 Cedente: ITAU UNIBANCO S.A CNPJ:

60.701.190/000 Número do Título: 00061703 Espécie: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO

BRADESCO SA : AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

10/08/2010 Valor: 257,67 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital:

R$15,00

Protocolo: 8106 Sacado: LEONOR FISCHER CPF: 664.797.629-
91 Cedente: SICOOB - SC BLUCREDI COOP ECON E CREDITO
CNPJ: 03.960.819/000 Número do Título: 24557/2 Espécie:
Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante:
BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Venci
mento: 24/08/2010 Valor: 588,00 Liquidação após a inti

mação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,00

Protocolo: 7961 Sacado: MARCOS NEIMAR 'DAL
PRA CNPJ: 00.885.706/000 Cedente: MINUSA TRA

TORPEÇAS LTDA CNPJ: 84.943.067/000 Número
do Título: 0001686 02 Espécle: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL
SA - AGENCIA GUARÀMIRIM Data Vencimento: 16/08/2010
Valor: 1.475,00 Liquidação após a intimação: R$10,40,
Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,OO

Protocolo: 8099 Sacado: MARIA NILZA DE SOUZA CPF:

865.417.309-20 Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS
BRASILEIROS S.A CNPJ: 33.700.394/000 Número do Título:

10238/3 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: BANCO BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM

Data Vencimento: 20/08/2010 Valor: 203,00 Liquidação
após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Dlligência;
R$20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 7524 Sacado: NELSON SCHIESTL CPF:

482.274.399-34 Cedente: MEIER TRANSPORTES LTDA CNPJ:

82.178.534/000 Número do Título: 9507-3 Espécíe: Dupli
cata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO
DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

10/08/2010 Valor: 2.000,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital:

R$15,00

Protocolo: 8212 Sacado: RENATO DE JESUS NOVAIS CPF:

062.139.559-50 Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.F.I CNPJ:

01.149.953/000 Número do Título: 131025010 Espécie:
Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante:
RICARDO CLERICI Data Vencimento: 14/08/2009 Valor:

2.035,94 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$O,OQ, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7702 Sacado: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS
CPF: 034.297.759-81 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS
AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do

Título: 17320004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por

Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data

Vencimento: 10/08/2010 Valor: 248,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,00

Protocolo: 8173 Sacado: SANDRO MATTOS ILHEO CPF:
773.888.019-87 Cedente: METALURGICA A.M. LTDA EPP CNPJ:

85.141.026/000 Número do Título: S5781/01 Espécie: Dupli-'
cata de Venda Mercantil por Indicação, Apresentante: BANCO

DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:
Protocolo: 8133 Sacado: JJD FUNIL SUL MAQ. E EQUIPAMEN-. 27/08/2010 Valor: 367,00 Liquidação após a intimação:
TOS LTDA CNPJ: 07.390.114/000 Cedente: OXIJOI COM DE OXI- R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95,' Edital:
GENIO LTDA ME CNPJ: 05.524.678/000 Número do Título: 181 R$15,00
Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresent
ante: ITAU UNIBANCO S.A Data Vencimento: 19/08/2010 Valor:

408,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital: R$15,00

Protocolo: 8174 Sacado: JOACIR JEOVANI SAPELlNI CPF:

041.888.039-59 Cedente: INTEGRACAO AGROPECUAmA LTDA

Número do Título: 595 Espécie: DupJicata de Venda Mercantil

por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA

GUARAMIRIM Data Vencimento: 25/08/2010 Valor: 213,00
.

Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,
Diligência: R$31r95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7781 Sacado: JOSIEL VITORINO CPF: 039.847.827-

99 Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A

CNPJ: 33.700.394/000 Número do Título: 02354 Espécie: Du

plicata de Venda Mercantil por lndlcaçâo Apresentante: BANCO

BRADESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento:

01/08/2010 Valor: 772,89 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$20,80, Edital:

R$15,00

Protocolo: 7782 Sacado: JOSIEL VITORINO CPF: 039.847.827-99
Cedente: UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A CNPJ:

33.700.394/000 Número do Título: 04235 Espécie: Duplicata
de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRAD

ESCO SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 01/08/2010
Valor: 750,50 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:

.
R$O,OO, Diligência: R$20,89, Edital: R$l,5,00

Protocolo: 7838 Sacado: SONIA APARECIDA DOS SANTOS CPF:

033.338.049-56 Cedente: CIFRA S.A - CREDITO, FINANCIA

MENTO E INVESTIMECNPJ: 08.030.215/000 Número do Título:

194870000035Espécie: Cédula de Crédito Bancário Apresent
ante: SBS ATIVOS LTDA Data Vencimento: 10/04/2009 valor:

8.203,49 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 7914 Sacado: SONIA MARIA MULLER CPF:
707.910.749-00 Cedente: BELLA RIO INDUSTRIA E COMERCIO

DE CONFECÇÕES LCNPJ: 09.336.297/000 Número do Título:
708 Espécie: Duplicata de Venda Me'rcantil por Indicação Apre
sentante: BAI'JCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM Data

Vencimento: 08/08/2010 Valor: 179,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,00

Protocolo: 8060 Sacado: TACIANA BERTOLDO CPF:
009.706.519-61 Cedente: SECURITY TELECOM COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETCNPJ: 07.478.234/000 Número do
Título: 002/01 Espécie: Duplicata de Venda Mercantíl por

Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA
GUARAMIRIM Data Vencimento: 26/08/2010 Valor: 241;00
Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução: R$O,OO,
Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Nove equipes na

briga por vagas
na 10a Olesc
REGIÃO

Três cidades da região esta

rão em São Bento do Sul onde, de

hoje até domingo, acontece a fase

regiorial da IDa Olesc (Olimpíada
Estudantil Catarinense). No total,
nove equipes tentam vaga para a

etapa estadual, que será de 15 a 23
de outubro em Tubarão.

Corupá estará apenas no bas

quete feminino, representado
pelo time B de Jaraguá do Sul. E

disputará Uma das quatro vagas
com outras nove equipes. A es

tréia será amanhã, contra o per
dedor de Brusque e Navegantes,
que jogam hoje.

Já Guaramirim terá quatro
equipes. O basquete masculino,
que dá três vagas, estreia hoje
às 14h3D contra Balneário Cam
boriú. Estarão também as duas

equipes do vôlei. O feminino

joga ao meio-dia contra Presi
dente Getúlio e o masculino às
16h3D com Blumenau.

E Iaraguá do Sul também irá
'com quatro times. No futsal, as

meninas jogam às 18h de hoje
contra as donas da casa e os

meninos enfrentam Lontras às
15h3D. O handebol também es

tará com os dois naipes e ambos
estreiam amanhã. O feminino

pega Brusque ou Rio Negrinho
ao meio-dia e o masculino joga
na sequência contra': Balneário
Camboriú ou Itapema. Em to

das as modalidades passam três

equipes, com exceção do bas

quete feminino que tem uma

vaga amais.

Futsal jaraguaense estreia hoje
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
Balanco da Primeirona

�

ive a oportunidade'de conversar ontem

com o presidente da liga Jaraguaense, ler
ri Luft, sobre a edição da Primeirona 2010,
a Taça O Correio do Povo. Ele se mostrou

muito animado com o resultado final e principal
mente com a repercussão positiva que a competi
ção trouxe. O resultado pôde ser visto desde a orga-

nização das equipes, passando pela estrutura dos

campos, acompanhamento da imprensa € o bom'
trabalho dos árbitros. Chamou a atenção o fator dis

ciplinar. Apenas um julgamento aconteceu durante
toda a competição, na categoria aspirantes. Quando

.

os clubes e atletas se preocupam apenas em jogar
futebol, fica bem mais prazeroso de assistir.

PIERO RAGAZZI

DOIS TOQUES

'

.. VÔlEI':2 • No m�çllliri0' jogarão
Kraisch/Olés« 'xÁvate�GVx
Seleto. Entre as mulheres, jogarão
Kraisch/Olesc xAS Têxtil e

Açucenax Kraísch/Mirím.

JOGOS DO SESI1 • Sábado tem
'

semifinal do futsaI masculino.
Às 9h no SesijQgam Duas
Rodas x Malhas Menegot!,i
e, às lOh, WegxM€megotti
Equipamentos.

JOGOS DO SESI2 • Semifinal
também no futebol sete master.

,

Jogos no Parque Malwee, a

partir das lOh: MarisolxWeg e
, Searax.Duas RQdàs�,é ,,:,

" ", I'
.

JOGOS DO SESI3· Na bocha
feminina, a Zanotti levou
o título, ficando à frente -

da Marisol e das Malhas

Menegotti.

Estadual Amador
O Vitória, campeão da Taça O Correio do Povo e vice na

Copa Norte 2010, já se prepara para o Campeonato Estadual

Amador, que acontecerá de 12 a 15 de novembro. A fase ini
cial será em Biguaçu e a final em Florianópolis. Segundo Car
los Ricardo, técnico do time, a competição será no sistema de
mata-mata. A tabela da competição ainda não foi divulgada
e, segundo a Federação Catarinense de Futebol, deve estar no

site oficial na próxima semana. O outro time da região norte

na competição será a Arsiper, de São Bento do Sul, que ven

ceu o Vitória na final da Copa Norte.
PIERO RAGAZZI

GOL DE PLACA � GOL CONTRA
Gringos do Brasileirão.

A atuação dos meias Conca,
do Fluminense, Montillo, do

Cruzeiro, e D'Alessandro, dó

Internacional, vem rouban
do a cena no campeonato e

mostra que o Brasil está ca

rente na posição.

Polêmica na Stock Caro O
caso envolvendo os irmãos
Cacá e Popó Bueno será in

vestigado pela Confederação
Brasileira de Atletismo. Cacá
deixou Popó passar para que
este último chegasse entre os

dez finalistas.

SllEI

Dois clássicos
regionais e briga
pela liderança
Corinthians quer seguir na frente
e Santos joga para chegar no G4

Esporte 19

primeira de três delas, já que depois
enfrentará outras duas equipes que
ainda lutam pelo título - Internacio

nal, em Porto Alegre, e Botafogo, no

Pacaembu. Ao Santos, só a vitória
interessa. Com 35 pontos e às vol
tas com o problema causado por
Neymar, que não jogou no

-

último

domingo por estar afastado por
indisciplina, o time do litoral pau
-lísta precisa dos três pontos para se

manter na briga pela tríplice coroa

na temporada - já ganhou o Cam

peonato Paulista e a Copa do Brasil.
Também disposto a se man

ter entre os primeiros, o Botafogo
busca a retomada das vitórias no

clássico contra o Vasco. Sem ga
nhar há duas partidas - derrota

por goleada para o Goiás e empate
.com o Cruzeiro -, o time de Gene
ral Severiano joga como visitante
em sua própria casa, o Engenhão,

, mas pretende se impor ao rival,
que quer acabar com um jejum de

quatro partidas sem triunfos:
DIVULGAÇÃO/NIKE FUTEBOL

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
24aRODADA
HOJE
19h30 - São Paulo x Guarani
19h30 - Prudente x Palmeiras
19h30 - Cruzeiro x Ceará
19h30 - Goiás x Atlético-GO
21h - Vasco x Botafogo
22h - Santos x Corinthians
22h - Grêmio x Ramengo
22h - Atlético-PR x Intemacional
AMANHÃ
21h - Fluminense x Atlético-MG
21h - Vitória x Avaí

! j;'f:;,r' m

35 22 lq 5 ! 7 ,34127 ! 7 J53,0%
1 I J 1 1 , I '

34 : 23. 10 4 { 9 i 28 :32 ! -4 149,3%
31 J 23, 817 j 8 ! 30 130 [o [44,9%
30 !23, 7.19 J 7 119 �O ! -1 143,5%
30.123, 719 17 J26131 1-5 !43,5%
29 ! 23, 7 ! 8 18 130�8, 12 ;42%

.

12d, vasoo
/

" 29 t2� '6'! 111:,5 li,21Fl '!L@ 143,9/%
'13° Palmeiras 29 ! 2� 61 iii 6 124 126 1"2 142%

; , , I ' I ' ,

14° Vitória 28 ! 23, 6 ! lOi 7 i 28 i31 i -3 i40,6%
15° Flamengo 27 i 23, 6 i 9 I 8 ! 21 :23 ! -2 139,1%

1 i i ; : I ; �

25 ! 23 6 ! 7 ! 10 ! 31 86 ! -5 ! 36,2%

7°

8° São Paulo

9° Ceará
10° Guarani

116 Grêmio

'DA REDAÇÃO
A 24ª rodada- do
Campeonato Brasileiro
começa hoje com a

realização de oito partidas.
O grande destaqué é o

clássico paulista entre
Santos e Corinthians, .

na Vila Belmiro.

outros dois jogos tam

bém chamam bastante
a atenção por causa da

briga pela liderança da

competição, que hoje está com o

clube de Parque São Jorge. Em Mi
nas Gerais, o Cruzeiro enfrenta o

Ceará; e o Engenhão recebe mais
um clássico carioca - desta vez será
entreVasco e Botafogo.

Na liderança, o Corinthians en

cara o jogo contra o Santos como

uma verdadeira decisão. Aliás, a

Corinthians,
.do meia

Bruno César,
enfrenta o

Santos na Vila
Belmiro

CLASSIFICAÇÃO

2S·RODADA
SÁBADO
18h30 - São Paulo x Goiás
18h30 - Santos x Cruzeiro
18h30 - Flamengo x Palmeiras
18h30 - Guarani x Vasco
18h30 - Atlético-GO x Prudente
DOMINGO
16h - Botafogo x Atlético-PR
16h - Intemacional x Corinthians
16h - Vitória x Fluminense
18h30 - Atlético-MG x Grêmio
18h30 - Avaíx Ceará

�Classifica90$ para kibertàdÓres.;
Classificados para Sul-American�
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Rebaixados para Série B
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Condições de pagamentos especiais válidas para modelos especfficos, 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 22109/2010 .• Ofertas válidas para Novo Gal 1.0. Jurc:s, entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.

Caraguá Auto Elite
Uma reTação de confiança

4732746000
www.autoeIite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de -credibilidade. Lider de vendas da região. SANCOVOUCSWAGEH

'sapressora do apetite; causando a sensação de
.

saciedade e àsstrn diminuindo a fome e na queima
de gordura �ocalizada principalmente AO abdôm�n,
dimtnuindo·a circunferência na cintura. Pode ser

usada pata evitar o dep�sito de. gorduras na parede
das ar�téríali coronsrtaoas diminuindo os riscos de

.

problemas cardiacós..

, COMPQSTElEMAGRECEOGR 4'
'Fórmula que associa atem da Caraltuma,
Faseolamina e o Citrus, a Caseolamina, que íntbe a

�.

absorção de parte das gorduras (lipídeos) ingeridos
"

,

e a, Queor,a pedra, que atua come diurétíco,. .

hepatoptotetora e hipoglicemiante (sequestra a

gti�ose no sangue) ajudar;1do no controle da"
grrcemia.

toMPOSTOEMAGRÊCEDORS
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