
Filaporva em creche
tem ce de 600 nomes
Prefeituraafirma que desde o início do ano mais de 630 novas vagas

foram abertas, mas demanda cresce em ritmo acelerado,
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Candidatos em
debate com

universitários'
Evento na Unerj reuniu
ontem os postulantes a uma

vaga na Câmara Federal
e Assembleia Legislativa.
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Incêndio afeta
atendimento no

.

setor de Cultura
Incidente na noite de terça
feira destruiu a Central de
Informática da autarquia.
Página 23
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Ana Elvira dos Santos eWilfried Dornbusch curtem a primavera, que começou hoje, como ninguém.
A beleza das flores é um presente para quem as cultiva durante todos os dias do ano.

SF E
FAMEG

(47) 3373-9800
,

www.fameg.edu.br
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. Histórià do Esporte
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OS 50° JOGOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA E - JARAGUÃ DO SUL

Os Jogos
A abertura foi uma festa grandiosa e cheia de nostalgia. Os atletas

do passado viveram e reviveram grandes emoções. Atletas que parti
ciparam dos primeiros Jogos em 1960, se fizeram presentes em grande
número e foram homenageados pela organização do evento. O volei
bol de Corupá foi a única equipe da região a participar dos primeiros
Jogos Abertos. Não sei se foram esquecidos pelos organizadores, pois
ninguém da equipe se fez representar. São eles: chefe da delegação,
Bruno Scheibel, atletas: SigmarBeno Lucht, Adolfo Lischka, Bernardo
Kramer Filho, Luiz Prim, José Sebastião Peixer, Álvaro Slachiak, Lauro
Bosse, Osmar Ferreira, Haroldo Millnitz e Egon Linsmeyer. Soube que
alguns entre eles já faleceram. Seus nomes ficarão para sempre nos

anais da história do maior evento esportivo do Sul do país.

Otávio Azevedo - Medalha de ouro e recorde nos 200m borboleta

Atletas Brilhantes
Alguns atletas jaraguaense brilharam na pista, quadra, tatame,

estande de tiro, piscina e hípica. Atletismo: Miriely Cristina dos San
tos, Simone Ponte Ferraz, SallyMayara Siewerdt, Ana Rosa Castellein
e MaícoAngst, Tiro: Rocco Rosita. Taekwendo: Marlize Coelho e Israel
Rosa. Hipismo: Pauline Menegotti Horn. Caratê: Deivid Cavalcanti. Na
tação: Otávio Azevedo, Helena Gschwéndtner, Amanda Santos Guima

rães, Marina Fructuoso e Nicoli Boico. A equipe de basquete feminino
conquistou um brilhante quarto lugar. O futsal masculino deu uma aula
de competência, tendo.no jogador Dean Luka o grande destaque, ..... H'" ••

redacao@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO

Os ex-campeões do atletismo foram homenageados

Instante Mágico
Otávio Azevedo foi o protago

nista de uma das mais belas con

quistas nestes 50° Iasc. O filho do
mestre Murillo Barreto Azevedo
e Bernadete Baratto Azevedo

pulverizou o recorde da prova de
200m borboleta, omais antigo da
natação dos Iasc (10 anos) e con
quistou amedalha de ouro. Nada
é mais duro do que enfrentar a

resistência da água, um meio
773 vezes mais denso e 55 vezes

mais viscoso que o ar. Superar o
arrastro hidrodinâmico implica
em um terrível gasto de energia.
O homem é bípede; dentro' da
água, vira quadrúpede, nadan
do em alta velocidade, graças a

uma combinação de movimen
tos de braços e pernas, ajudados,
ainda, pela ação do tronco e ca

beça. Torna-se metade homem,
metade peixe. Teve festa no céu.
Os anjos.do Senhor tocaram suas

trombetas anunciando que o fi
lho do 'Cacique Guerreiro' havia
vencido. Foi sem dúvida o dia
mais feliz até agora do mestre

Murillo em suamorada eterna.

Sally Siewerdt -

duas medalhas
de prata- 1 00 e
200m rasos

Miriely - ouro no

salto com vara
eem 100m com

barreiras

CONTRATA-SE

VENDEDORA com

experiência, para atuar
com venda de tecidos.

, Mande seu. currículo:

contato@maisonduquilt.com.br
Marcar entrevista pelo

fone 3273-0058
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PONTO DE VISTA

SÁBADO·· TERÇA:-FEIRA QUARTA-FEIRA
OAB deJaraguá .

doSul
DurvalMarcatto,
presidente daAdjs

I VictorDanich,
sodólogo

"O que se vê .e o que não se vê"
vra: Estado. Que grande serviço essapessoa estariapres
tando à sociedade! O Estado! O que é? Onde ele está? O
que fez? O que deveria fazer?Tudo o que dele sabemos é
que se trata de um personagemmisterioso e, sem sombra
de dúvida, omais solicitado, omais atormentado, o mais
ocupado, o mais aconselhado, o mais acusado, o mais
invocado e omais provocado que exista nomundo".

Aí ele vem com uma grande sacada quando diz:
"posto que é certo, por um lado, que nós pedimos ao

Estado alguma coisa de semelhante ao que foi dito, e
que, por outro lado, o Estado não pode proporcionar
satisfação a alguns sem sobrecarregar outros commais

trabalho, na espera de uma outra defi
nição de Estado, creio-me autorizado a

dar a minha. Quem sabe se ela não vai
me trazer o prêmio? Ei-I<L O Estado é a

grande ficção através da qual todomun
do se esforçaparaviver às custas de todo
mundo". Segundo o mesmo, na força
de sua argumentação: "de fato, o Esta
do não é maneta e nem poderia sê-lo.
Ele tem duas mãos: uma para receber
e outra para dar, ou, melhor dizendo, a
mão rude e a mão delicada. A ação da

segunda subordina-se necessariamente
à da primeira A rigor, o Estado pode tomar e não de
volver. Isso se explica pelanaturezaporosa e absorvente
de suas mãos, que retêm sempre uma parte e às vezes a
totalidade daquilo que tocam. Mas o que nunca se viu,
não se verá jamais e não. se pode mesmo conceber é
que o Estado devolva ao povomais dó que ele tomou. É,
portanto, de maneira louca que nos colocamos diante
dele numa postura demendigos. É radical e totalmente
impossível conceder uma vantagem particular a algu
mas pessoas que constituem a comunidade, sem infli
gir urn prejuízo superior à comunidade inteira".

Parece que Bastiat está escrevendo seus ensaios no
Brasil de hoje, vivendo nossa atualidade, onde temos
um governo de tendência socialista, como na França,
abrindo caminho para o comunismo, pois estão apa
gando de nossas consciências a noção de justo e 00
injusto, com lei emoral em contradição; Ele vaticina:
"nenhuma sociedade pode existir se nela não impera
de algummodo o respeito às leis".

"
OEstadoéa
grande ficção
através da qual
todo mundo se

esforça para viver
às custas de todo

mundo.

"
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IMAGEM DO DIA

A professora LaUrici Bortolini fotografou as
atividades sobre a Semana do Trânsito, realizadas
com os alunos do Pré I, da Escola Adelino Francener.

Envie sua foto para o e-mail redacaogocorreíodopovo.com.br.É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados).

SERViÇO

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

. AVISO DE LICITAÇÃO

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo especificada:
• LICITAÇÃO N°: 149/2010
• TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
• MODALIDADE: PREGÃO
• OBJETO: FORNECIMENTO DE CAIXADE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO, CONE

XÔES E TUBOS
• RETIRADA DO EDITAL: A partir do dia 23/09/2010, das 8:00 h às 11:30 e das

13:00 às 16:00 h
DATA DA ABERTURA: 05/10/2010 14:00 horas

o Edital encontra-se à disposição dos interessados no escritório do SAMAE, na Rua
Erwino' Menegotti, n° 478 - Jaraguá do Sul - SC- Site: www.samaejs.com.br

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone 047 - 2106-9100

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

e umamaneira ou de outra, a educação que
cada um recebe ou recebeu leva à forma
ção de um pensamento e a estabelecer pre-

_." ferências, chegando muitas vezes às raias
de se deixar doutrinar, como ser de esquerda ou de
direita. Sempre fui muito eclético em minhas leitu
ras, ou seja, sempre tive gostos muitos diversos. Te
nho uma biblioteca de economia que vai do pensa
mento marxista ao capitalismo mais liberal, e essa

minha preferência expressa minha total liberdade
com relação ao pensamento que posso formar,
abandonar, intuir, abstrair ou me apaixonar.

Um dos autores que me levam a

uma releitura nestes tempos inquietos
pelo qual o Brasil passa, é urn economis
ta e jornalista francês, nascido em 1801
e morto em 1850, que viveu o auge da
revolução de 1848, denominado Claude
Frédéric Bastiat. Foi uma época em que
eram grandes as discussões em tomo do
Hyperlin ''http://pt.wikipedia.org/wiki/
Socialismo" \0 "Socialismo" socialismo,
para o qual a França pendia fortemente.
Eleito deputado, teve a oportunidade de
se opor vivamente às ideias socialistas,
fazendo-o através de seus escritos, vazados em estilo
cheio de humor e sátira e de muito agradável leitura,
que é o quemaisme agrada. Duas leituras são indispen
sáveis, uma que usei como título desta coluna e, aoutra,
denominada de "A Lei". Afirma-se que Bastiat conse
guiu isolar-se graças à independência de seu espírito e,
de uma forma ou de outra, tudo nele émuito atual. Di
zia: "não é necessário olhar com quem, mas por quem
se vota. Sim, eu votei com a esquerda, quando as legíti
mas reivindicações da classe pobre e o seu sofrimento
foram desconhecidos. Sim, votei com a direita, quando
se tratou de resistir aos exageros das falsas ideias po
pulares". Penso que não preciso dizer mais nada sobre
por que gosto dele, pois é puro cheiro de liberdade. Há
outra parte em que propõe e responde a urna questão,
dizendo: "eu gostaria que se instituísse um prêmio, não.

de quinhentos francos, mas de um milhão, com guir
landas,medalhas e fitas, em favor de quem conseguisse
darumaboa, simples e inteligente definição'para apala-

MEMORAÇÃO
Amanhã tem Baile
do Contabilista '

Em comemoração ao dia do Conta
dor e aos 30 anos do Sindicont (Sindicato
dos Contabilistas de Iaraguá do Sul) nes
sa sexta-feira, 24, acontece o 4° Baile do
Contabilista. O evento será realizado no

ClubeAtlético Baependi, às 22h. Ingressos
antecipados no valor de R$ 10, na sede do
Sindicont (ruaMarina Fructuoso, 909), ou
R$ 15, no local do baile. É possível fazer
reservas pelo telefone (47) 3371-8920 ou

e-mail sindicontjs@netuno.com.br.

Fernando Rizzolo,
Advogado

DICÃO
Festa e baile
no Garibaldi

FIM DE. SEMANA
Curso de Moulage
no Orbitato Design

O Orbitato Instituto de Arquitetura
Moda eDesign, de Pomerode, promove dias
26 e 27 de setembro o último curso deMou
lage e Planificação desse ano. O objetivo da
capacitação é proporcionar aos participan
tes o conhecimento e a prática da técnica
demoulage aplicada a bases demodelos do
vestuário feminino. O curso acontece das
9h às 12h e das 13h às 18h. O investimento é
de R$ 750 (depósito bancário). Informações
pelo sitewww.orbitato.com.br.

A Sociedade Atiradores Independência,
bairro Garibaldi, promove no sábado, dia 25,
sua tradicional Festa de Rainha com baile.
Concentração está marcada para as 14h, no
salão da Comunidade Santa Cruz, seguindo
às 14h30 em busca da majestade de TIro, Ju
remaM. Manoel. Às 23h inicia o show de Fer
nando Uma, após, animação da Banda Mil
Show. Ingressos antecipados a R$ 10, nos se

guintes locais: Posto Mime 'Matriz, Terminal
Rodoviário e PostoGaribaldi.

VA S.

Coral da Scar
seleciona candidatos
O Coral da Scar (Sociedade CulturaAr

tística) de Jaraguá do Sul está selecionan
do interessados em fazer parte do grupo
de vocalistas da instituição. Há vagas
para cantores baixos e tenores, que po
dem se inscrever na secretaria do Centro
Cultural da Scar. Com 20 integrantes, o
Coral abre as vagas para dar sequência
ao roteiro de apresentações no muni
cípio e em outras regiões. Informações
pelo telefone (47) 3275-2477.
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EleiçõesOnUne
Giovanni

Ramos
<

Nas redes sociais
, 1

portal Noticenter divulgou ontem o resultado de uma pes
quisa realizada pela InMeta Agência Digital com os candi
datos ao governo estadual nas redes sociais. Através de um'

...... programa próprio, a empresa pesquisou a ocorrência dos
nomes dos candidatos em sites como facebook, orkut e twitter. A
partir dos números, são avaliados se as mensagens sobre os polí
ticos são positivas, negativas ou neutras.

wwwnotícenteneom.br

o mais lembrado
A pesquisa feita pela InMeta

apontou que o candidato Rai
mundo Colombo (DEM) é o

mais bem citado nas redes so

ciais. O concorrente da Tríplice
Aliança teve 403 ocorrências

positivas entre os dias 14 e 16 de
setembro. Foram 307 registros
neutros e 86 negativos. O alcan
ce estimado com estas mensa

gens é de 371.534mil pessoas.

A menor rejeição
Angela Amin (PP) é a can

didata que possui menor ín
dice de mensagens negativas,
segundo a pesquisa. Foram
33 ocorrências, contra 341

positivas e 85 neutras entre

14 e 16 de setembro. Além de
contar com a maior diferença
positiva, Angela também é a

que tem o maior alcance, de
521.499 pessoas.

ARQUIVO OCP

-

Conectado
o candidato a deputado

estadual Herrmann Suesenba
eh (PDT) .avisa que está com

a campanha na internet. Não
no twitter, blog e facebook, os
recursos mais utilizados, mas
com uma conta no orkut e no

you tube. Sendo assim, Caubi
Pinheiro (PDT) é o único can

uidato offline.

Tunna1: 25/09, das 08h a 18h

Tunna2: 18 a 20/10, das 19h às 22h30

Local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 10x de R$25,00

m educação Inscrições: 3055-1104

-

ELEI ES

didatosda região
apresentampropostas
Diretório acadêmico da Unerj promoveu debate ontem
JARAGUÁ 'DO SUL

Quase todos os'candidatos
da reglão prestigiaram

, o debate realizado pelo
DCE da Uherj.

meia de duração e foi dividido
em quatro partes. Apresentação
dos candidatos, perguntas en

tre si, perguntas dos estudantes
,

e encerramento. O formato foi '

diferente do proposto' inicial
mente pelo DCE, que não previa
perguntas entre si e maior tem

po para os candidatos falarem. A

mudança irritou Airton Sudbrack
(PT), que concorre à Câmara Fe
deral. "Quero saber porque foi

alterado", indagou, apoiado por
outros concorrentes.

Segundo o, presidente .do

DCE, Luis Fernando Almeida,
as mudanças foram necessárias

porque amaioria dos candidatos
só confirmou a presença após o

modelo ter sido formatado. "Tí-

nhamos montado o debate para
poucos participantes. Conver
samos com eles antes do início
e todos concordaram com a

mudança. O Sudbrack chegou
atrasado e por isso reclamou",
comentou.

Nas apresentações, os candi
datos repetiram frases ditas no

horário eleitoral e nas entrevistas
ao jornal O Correio do Povo, com
foco na representatividade po
lítica. Já nas perguntas entre si,
ocorreram trocas de acusações e

provocações indiretas, com críti
cas à Prefeitura, gestões anterio
res e ao governo estadual.

única ausência no even

to realizado ontem à noi
te no auditório do centro
universitário foi de'Cau

bi Pinheiro (PDT), que concorre a

uma vaga para deputado estadual.
Os outros 13 candidatos da região,
mais Marcos Scarpatto (PT), ex -

,

vereador de Iaraguá do Sul que
disputa por São Francisco do Sul,
compareceram.

O debate teve duas horas e

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Debate entre candidatos a deputado estadual e federal pela região teve duração de duas horas e meia

Mensalão na web
Esta cada vez mais fácil fa

zer com que um caso de cor

rupção se transforme em um

escândalo. O suposto mensa

Ião do Mato Grosso do Sul é
um bom exemplo. O vídeo

que revela o esquema foi

publicado no you tube por
um usuário anônimo, que se

inscreveu no site na segun
da - feira, apenas para postar
a denúncia. São três vídeos
com mais ,de 100 mil visuali

zações' ficando quase impos
sível acobertar o caso.

Coluna especial, que será publicada até
a véspera das eleições de 3 de outubro.
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

Política 5

I

1
i

A proposta gerou reflexão, por isso valeu.
Um dia é um começo, mas é muito pouco.
Consciência ambiental exige sacrifício, ro
tina. São pequenos hábitos, que passam,
primeiro, por uma questão cultural, como
separar o lixo reciclável do orgânico e fechar
a torneira enquanto se escova os dentes. Em

segundo, pela oferta de estrutura por parte
do poder público.

Em Iaraguá do Sul, é risco de morte usar

a bicicleta. São poucas ciclovias.A Marechal
não acaba no fim do calçadão. E para onde
vão os ciclistas? Também é preciso ter um

transporte público eficiente, com vários ho
rários e que chegue a todos os bairros. Há

algum tempo a, comunidade vinha pedindo
linha para o Centenário, que nem é distante
do centro comparado a outros bairros. Parece

que agora foi atendida.
E para finalizar, será que nossos represen

tantes políticos aderiram ao movimento?

dia sem carro chegou ontem a Jaraguá
do Sul e deu o que falar. Não se ques
tiona a intenção da proposta, de pro-

,

mover a consciência ambiental, neste
caso em específico dos motoristas. Um con

forto do qual poucos abremmão, mesmo por
que, do ponto 'de vista financeiro, na maioria
da Vezes é mais vantajoso sair de carro. A chu
va atrapalhou, mas se desse sol a adesão pro
vavelmente não teria sido muito diferente.

O debate foi levantado na comunidade de

Jaraguá no Orkut. Vieram críticas pela falta
de divulgação. Na Marechal Deordoro e na

Reinaldo Rau, o estacionamento em um dos
'lados das vias virou uma ciclovia. E aí, teve
quem estacionou sem saber que só ontem

não podia e levou multa. i'A Marechal tem vá
\ rias clínicas, laboratórios, farmácias, escolas,

oe' nesses lugares pessoas com dificuldade de

locomoção 'precisam estacionar próximo", co
,

mentou outro internauta .

. :�;� ,.No gOV6[IOlfJ
'� Mudanças a vista no quadro
: de comissionados da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul.' O

competente Gilberto João Feiten
deve deixar aChefia da Ouvidoria

para assumir cargo de confiança
na Secretaria de Agricultura. In
dicado pelo PV; resta saber se o

partido vai indicar outro nome

para o cargo, já que agora a sigla
aderiu de vez ao governo. Aliás,
aderir ao governo é isso mesmo,

ganhar cargo e votar junto.

Elelç
-

Reformii
A indicação dos partidos

'

O projeto da reforma adminis-

para cargos comissionados no trativa da Prefeitura tramitando na

Legislativo passa pela eleição da Câmara tem também motivações
I Mesa Diretora, que acontece em políticas. Proposta consistente,
dezembro. Eleição esta que pela bem redigida, que incorpora a

participação do PR e do PV pode criação de cinco Casas de Cida
consumar o fim do G8, tirando dania nos bairros, é a descentra
assim a vaga de presidente de lização no município. Em outras

Jaime Negherbon (PMDB) e, em palavras, cargos, assim como os

20'12, do PT. Os cargos na Câmara que serão criados nas duas novas

foram distribuídos em 2008 entre secretarias, de Habitação e de De- '

os partidos do bloco de oposição, ° fesa Civil. E que vão absorver anti-

que caiu pela metade. gos e novos aliados.

gimanto
A comissão especial que vai revi

sar o regimento interno da Câmara
iniciou ontem os trabalhos com a

primeira reunião, em que foi defini
do o cronograma dos encontros. A
comissão se reunirá nas segundas
feiras, às l4h30, mas poderá esten

der para duas vezes por semana. O
novo regimento deve estar pronto
e votado antes da vigência da nova
LeiOrgânica, no próximo dia 18, Há
conteúdos mencionados neste que
precisam ser atualizados naquele.

DIVULGAÇÃO

Contabilidade
CoM�ftoria&nl�f'
�_liYtml\l

, a�t.

PRESERVACÃO
�

Ex-secretário da pasta deAgricultura, o vereadorAmarildo Sarti (PV) aproveitou '�
a passagem doDia daÁrvore, na última terça-feira, para fazer um apelo à
classe política. Sarti defendeumais ações e políticas públicas voltadas à
preservação do meio ambiente. E propôs que se inicie ummovimento para
tornar a discussão regionalizada e amadurecero projeto de pagamento pará
os produtores rurais que tem nascentes em suas propriedades. O que já é
lei, incorporada no CódigoAmbiental a partirde uma emenda do deputado

: estadualDirceuDresch (PT). Se quem não cuida é penalizado, a iniciativa
caminhano sentido inverso: quempreserva, ganha.

'

'PIERO RAGAZZI

Llllerllt!l!l
www.baquetasliverpool.com.br

s
Essa ideia de aumentar os

vencimentos dos outros inte

grantes da MesaDiretora - secre-.
tário e vice - é devaneio de quem
não sabe o que fala.. Salário é
definido por meio de lei especí
fica, e não mudando o regimento
interno. Aliás, o subsídio dos ve-

.
.

readores só pode ser reajustado
no último ano da legislatura, para
valer na próxima. Durante o exer

cício do mandato, só as revisões
da inflação. Hoje, só presidente da
Câmara ganha mais, 50% sobre o

salário de pouco mais de R$ 7 mil,
que já está quase no limite previs
to em lei. O patamar é de 50% so

bre o salário de deputado federal.
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DO LEITOR

Do medo à confiança
...... uern pode dizer que não

tem ou não sente medo?
Infelizmente, este tem

.......·sido um sentimento
constante em nossa vida, e sua

presença penetrante tem leva
do muitos de nós
a tomar decisões e

opções que geram
fracassos e infeli
Cidade, expressos
por relacionamen
tos conflituosos,
escolhas afetivas e

profissionais frus
trantes, comporta
mentos compulsivos e outros.

Nós, seres humanos, temos
. Um potencial de auto-realização
que, raramente, se expressa em

sua totalidade, devido a vários fa
tores. Embora muito poderosos,
estes instrumentos do medo po
dem e devem ser ultrapassados.
Eles fazem parte de nossa história,

.

mas não representam quem real
mente' somos. No trabalho, gru
pos' e organizações temos ouvido

repetidamente:' "este padrão (des
trutivo) émuito antigo, já faz parte
'de nossa identidade. Ele influen
ciou a vida de nossos pais e avós".

Se por um lado existe um

forte apelo para mantermos

padrões. e comportamentos co

nhecidos, mesmo que destruti
vos, podemos verificar também
a atuação de uma força criativa,
evolutiva, que nos impulsiona a

sermos mais autênticos, "cada
vez mais nós mesmos". Esta for

ça interior é chamada de força de
auto-realização, necessária para
ultrapassarmos os. obstáculos

e enfrentarmos os desafios em
.

nossa vida. Quando estamos sob
a_sua influência, nos pergunta
mos: "Quem sou eu? Qual é ami
nha tarefa? Qual a minha contri
buição única ao mundo? Como

posso ajudar?".
Mas, se a influ

ência do medo em

nossas vidas é muito

grande, se as expe
riências do pàssado
são mais reais que
as possibilidades
do presente, não te

mos acesso à força
de auto-realização. Isso gera uma
série de sintomas destrutivos. In-

I felizmente, muitos de nós inter

pretamos estes sintomas como

"acidentes", "falta de sorte" ou

"incompetência'. Ao nos colocar
mos no papel de VÍtimas estamos

apenas reforçando 'Os padrões do
medo. Estamos confirmando para
nós mesmos e para os outros que
fomos incapazes de nos desven
cilhar das amarras e condiciona
mentos do passado.

A fim de nos libertarmos das
influências nocivas do passado
e realizarmos nosso potencial é
necessário encararmos os me

dos, fracassos e desilusões do

passado, reconhecendo que es

tas experiências. Na medida em

que reafirmamos a coragem e a

determinação de despedir-nos
'daquilo que nos limita, liberta
mos o potencial que necessita
mos para perseguir os objetivos
essenciais de nossa vida.

"
Ao nos colocarmos
no papel de vítimas
estamos apenas
reforçando ás

padrões do medo.

"

OscarLuizMaba, analista desistemas

EDITORIAL

Audiência pública
amanhã de hoje, um novo passo será
dado para a duplicação da BR-280. Às
9h, o Dnit (Departamento.Nacional de
Infraestrutura de Transportes) promo

ve, em Florianópolis, audiência pública para
apresentar o projeto de engenharia aos interes
sados em participar do pro
cesso licitatório. O encontro é I

uma oportunidade para que
representantes das Prefeituras
e das Associações Empresariais
da região possam acompanhar
mais de perto o andamento da
obra e conhecer melhor as últi
mas mudanças realizadas.

A próxima etapa após a

aprovação do projeto é o lan-

çamento da licitação para que as obras co

mecem em fevereiro do ano que vem. O que,
diga-se de passagem, já acontecerá com atra

so, uma vez que o' governo federal prometeu
iniciar a duplicação em 2009. Também é preci
so lembrar que o projeto ainda tem vários trâ-

mites pela 'frente e, por isso; o Dnit precisará
trabalhar com agilidade para evitar que o cro

nograma volte a ser descumprido.
A BR-280 é o canal de escoamento econômi

co mais importante-da região. No entanto, as dé
cadas de descaso com a rodovia fizeram com que

várias empresas limitassem seu

potencial de crescimento por
causa da falta de condições
adequadas para transportar as
mercadorias. Pior que isso, no
entanto, é a falta de seguran
ça. Quantas vidas poderiam ter

sido, poupadas, quantos aci
dentes poderiam ter sido evi
tados se a' estrada estivesse em
melhores condições!

Este é o momento para que nossos represen
tantes cobrem dos órgãos competentes mais efi
ciência para que a duplicação, finalmente, saia
do papel. Após 17 anos de reivindicação, a au

diência pública de hoje é uma ocasião histórica

que merece ser prestigiada.

DOLErrOR

o que as eleições.' -

revelam para o Brasil

A ditadura teve apoio
decisivo das elites, que
fingiram estar ao lado
do "pOVO e do Brasil"

para usurpar das
benesses do poder.

passagem do presidente Lula por Santa
Catarina nos mostra quanto estamos

longe de uma democracia verdadeira.
Os ataques que houveram de ambos os

lados nos indicam que o poder é determinante
dos grupos tanto situação como oposição e o

povo é o que menos importa.
Lembràmos que passamos por

uma ditadura militar. Quem viveu
neste período tem o mínimo de
consciência sobre o que aconteceu
de mal para o povo e a nação.

A ditadura teve apoio decisi
vo das elites, que fingiram estar

ao lado do "povo e do Brasil" para
usurpar das benesses do poder.

E com isso se criou "guetos"
de poder nos Estados com fa
mílias dominando os Poderes.
Vamos lembrar: Bahia - família Magalhães;
Minas Gerais - Neves e Andrade; São Paulo -

Maluf; Santa Catarina - Konder, Bornhausen,
Amin; Rio de Janeiro - o Estado com o poder
paralelo; Alagoas - Collor; Ceará - Jereisati; Rio
Grande da Norte - Maia; Maranhão - Sarney;
Pernambuco - Maciel.

São poucos os Estados que se salvaram deste

tipo de poder. Não esquecendo também de que
em cadamunicípio estão instaladas famílias oupe-

.

quenos grupos que alternam o poder. Em Iaraguá
do Sul não é diferente. Estes grupos "fazem' tanto

para eles, que esquecem de "fazer" para o povo o

mínimo, ou seja, educação, saúde, moradia... Que,
com essas condições mínimas o cidadão poderia
dignamente "cuidar" do seu próprio destino.

.

Neste período obscuro da política brasileira,
o primeiro Estado a tomar uma posição de não
à ditadura foi o Rio Grande do Sul, elegendo a

maioria da oposição na Assembleia Legislati
va. A reposta pode ser simples.
O Rio Grande do Sul é o Estado
com o melhor índice de Educa

ção no Brasil.
O Brasil vive um momento

melhor para a maioria, mas as

mazelas continuam em nome do

poder. Mais uma vez' seguimen
tos de elites juntam-se ao poder
e o que estamos vendo são ver

dadeiras bandalheiras com o di
nheiro público: mensalão, men

salinho, dossiês, dinheiro na cueca, na meia,
no paletó, malote em secretarias, carros oficiais
com placa adulterada, etc ...

Neste país, chega-se ao cúmulo de 5% do PIB
ser transformado em propina. Sem comentários!

Enquanto que um professor estiver, no final da
carreira, ganhando menos do que um presidiá
rio e sua família custam para o Estado, o perfil
do Brasil não vai mudar. Só a educação de um

povo é capaz demudar um processo político e o

seu próprio destino.

"

"

JoséMaria Nunes, profes�oraposentado
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O problema é sempre omesmo
Número de vagas nas creches continua insuficientefrente à demanda de crianças
JARAGUÁ DO SUL

O assunto repercute há
anos. De um lado estão
as mães, do outro o

poder público e entre
ambos uma batalha Que
parece jamais acabar.

Onúmero
sempre insuficien

te de,vagas nos centros de

Educação Infantil do muni
cípio continua sendo moti

vo de insatisfação para as famílias
com filhosmenores de cinco anos.
No caso de Joice Pacheco, 33 anos,
a busca tem se tornado quase uma

saga. A filha, Mariana, nasceu em

janeiro e desde abril aguarda, em
casa, o andamento da fila de espe
ra em sete creches da cidade. Po
rém, a posição mais próxima que
chegou desde então foi o 14° lugar.

Por causa disso, a psicóloga já
procurou, além da Secretaria de

Educação,o Conselho Tutelar e o
Ministério Público. As respostas,
segunda ela, apenas mudam de,
formato, porém nunca de conte
údo. Em resumo, todos os órgãos
a aconselharam a esperar até o

surgimento de uma chance. Da
tas ou previsões de quando esse
dia chegará são uma incógnita.
"É impossível ninguém ter o que
fazer", reclama.

Enquanto amenina não pode

passar o dia sob o cuidado das

professoras, quem assume a fun- "'

ção é uma prima de Joice. Con
tudo, sobram incômodos. "Essa
alternativa era para ser provisó
ria porque ela tem os próprios fi
lhos", explica. Outra opção já co

gitada foi inscrever a menina em

uma instituição privada. Mas,
a ideia logo acabou esquecida
devido aos custos. Conforme a

mãe, as mensalidades pesariam
aindamais no orçamento do que
as cobranças, também conside
radas altas, dos centros adminis
trados pela Prefeitura. ,

Na face contrária do proble
ma, aparecem as dificuldades
em atender a demanda de pes
soas interessadas em usufruir do

serviço. De acordo com Graciosa
Fock, responsável pela área de

Educação Pedagógica Infantil do
município, atualmente, a fila de

espera inclui cerca de 600 nomes.
No entanto, ela afirma que o mu
nicípio tem' conseguido superar
a marca de 280 novas vagas anu
ais exigida pelo Ministério Pú
blico. No fim de 2009, por exem
plo, a rede atendia 5.375 alunos.
Ontem, o cadastro possuía 6.009
matrículas ativas, ou seja, 634
estudantes a mais foram aceitos
desde o começo deste ano.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

EDUARDO MONTECINO

I

Joice tenta uma vaga na Educação Infantil desde abril para Mariana

MESMO COM CHUVA, IDIA SEM CARRO' CHAMOU A ATENÇÃO DOS-MOTORISTAS

"
Não temos uma
creche realmente

pública em
Jaraguá do Sul.
Vou entrar com

uma ação
na Justiça.
JOICE PACHECO,
MÃE DE MARIANA

. ,

"

, Obras éliudam a

diminuir a fila
Para reduzir o tamanho da fila

de espera por uma vaga nos cen
tros de Educação Infantil, a Pre
feitura tem apostado na amplia
ção das instituições já existentes.
Neste ano; segundo' Graciosa
Fock, as construções possibili
taram o uso de mais dez salas
de aulas em três entidades. Isso

significa que cerca de 250 novos

alunos foram matriculados ao

longo do período letivo de 2010

apenas nessas creches.
Adiante, outros acréscimos

devem ser feitos. Conforme Gra

ciosa, obras estão em fase de
conclusão no bairro Rau. Em

seguida, elas começam também
em prédio na Barrado Rio Molha
e noVieira.

Quem não participou. perdeu a chance de &judar
Deixar o automóvel em casa: nas quartas-feiras, com o intui- / corri a campanha. O motivo é

e circular pela cidade com outros to de calcular o volume de mo- igual ao reclamado por diversas
meios de transporte. Essa foi a su- vimento que recebem. Antes da pessoas. "Eu precisava me des

gestão do "Dia sem carro". Realiza- iniciativa, amarca chegava a 130 locar até o Centro, moro longe e

do ontem em diversas partes do mil veículos por dia. não existem ônibus em todos os

mundo, o movimento incentivou Mesmo sem saber disso, a horários", afirma.
ouso consciente dos veículos, mas servente losiane Padilha, 28 O "Dia sem carro" foi realiza
tambémquis ir além. Amaratona, anos, contribui para a diminui-do pela primeira vez na França
segundo Sabrina Schappo, da or- ção desses números. Ela prefere em 1,997. Desde então, o.número
ganização, suscitou o debate acer- ir e voltar do trabalho pedalan- de participantes vem semultipli
ca do assunto. "Alcançamos o nos- do ao invés de aderir a qualquer cando a cada ano.
so principal objetivo. Recebemos outra forma de locomoção. Por
várias reflexões sobre mobilidade causa da escolha, gasta diaria
urbana", comenta. mente 'cerca dê uma hora sobre a

Agora, "a intenção é,manter bicicleta. Para quem acha tempo
o tema nas conversas da popu- demais, a ciclista sugere fazei' as

lação. Para ajudar, o grupo pre- contas. "De ônibus gasto mais de
'

tende divulgar, hoje, mais-uma 30 minutos em cada viagem e de

etapa do levantamento que tem carro, nos horários de pico, tal
sido feito nas dez principais vez também", calcula.
ruas da cidade. Desde agosto, Já Álvaro Witt, 39 anos, se

elas são•.monítoradas.. s.€!ropre. j ••se.J).J:ju-.Qb1iigad0<.aJÀão� coíabozar, ..•

EDUARDO MONTECINO

Campanha incentivou
as pessoas a se

locomover a pé
ou de bicicleta

.' \
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31 na infantil2 (10 a 12 anos); 44 na'
. infanto-juvenil (13 a 17 anos); e 20
na adulto (18 a39 anos).

Os participantes
não serão julgados
em caráter competiti-
vo, mas uma comissão avaliará
o desempenho de cada grupo e

todas entidades receberão cer

tificados e troféus. Critérios
como expressão corporal,
criatividade, harmonia,
técnica e coreogra
fia serão ana

lisados pelos
profissionais
da área.

A cada noite do festival
serão colocados 700

,

ingressos à venda e

a expectativa é de
lotação em todos os
dias do evento.

A cada noite do festival serão
colocados 700 ingressos à venda
e a expectativa é de lotação em

todos os dias do evento.' A pro
gramação completa pode ser

conferida no site da Fundação
Cultural (cultura.jaraguadosul.
com.lfr) e os ingressos estão à
venda por R$ 5 na Scar .

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

, Talento nos pés, braços e alma
Jaraguá em Dança segue até domingo, na Scar, e reúne mais de 1,2 mil bailarinos

ri·
menta de su ir a palco de
mais um Iaraguã em Dança.
Desde 2004, os bailarinos
amadores marcam presen
ça no evento contribuindo,

,

segundo o coreografo, Gun
ter RamalWo/ para a diver
sidade de ritmos presentes

,

no evento "Somos um dos
únicos a trazer para o Iara
guá em Dança a lambae
róbica, que mistura ritmos
africanos. E esse é nosso

diferencial: fazer com que
as pessoas conheçam algo
diferente, ainda mais em

uma região onde a cultura
alemã prevalece", comenta.

, ,O grupo de 11 bailarinos se

apresenta no domingo, a

partir da�J9h30, na Scar. '

jJ�l' I
' ,��.',f, , ' A·

PIERO RAGAZZI

- -

Cerca de 15 novos componentes serão.seledenadosatravés'doprocesso

Coral da Scar está em
busca de vocalistas

Uma oportunidade para quem
gosta de soltar a voz. É que o Co
ral da Scar seleciona interessados
em fazer parte do grupo de voca
listas da instituição. As vagas são

pára cantores baixos e tenores.

Cerca de 15 novos componen
tes serão selecionados através do

processo. "Não é preciso ter expe
riência, mas nós fazemos alguns
testes com os candidatos. Depois,
a pessoa vai aprimorando os co-

'

nhecimentos, Na verdade, o coral
é mesmo uma escola de canto",
explica o coordenador do grupo,
Hélcio Chiodini.

Hoje, o coral conta com 25 in
tegrantes e uma extensa agenda
de apresentações. A participação
no grupo é gratuita.

Com regência damaestrina De
niseMohr, o Coral da Scar se prepa
ra para um concerto no dia 24 de
outubro no Centro Cultural e para o
Auto deNatal no dia 5 de dezembro.
No último dia 16, o grupo se apre
sentou ao lado do Vocal Pommer

sãnger, em Pomerode, mostrando
peças eruditas e populares.

Interessados podem se ins
crever na Secretaria do Centro
Cultural. Outras informações
pelo telefone (47) 32752477.

JARAGUÁ DO SUL

Moviment�s precisos,
ritmos que envolvem e a

sutileza da bailarina que se

equilibra na ponta dos pés.

--udo isso pode ser confe
rido durante a 16a edição
do Jaraguá em Dança, que
começou ontem e segue

até domingo (26), na Scar. Durante
os cinco dias de apresentações, o
evento deve envolver um total de
40 coreógrafos e 1.298 bailarinos
de 26 instituições.

De acordo com a coorde
nadora do evento, a chefe de
Eventos da Fundação Cultural,
Miriam Meier, além das apresen
tacões noturnas; que acontecem

a partir das 19h30, também estão

programadas sessões vespertinas
, no sábado e domingo, a partir
das 14h30. Ainda de acordo com

ela, o grupo "Funk-se", de Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul,
,é atração especial desta edição,
e sobe ao palco nas duas últimas
noites do Jaraguá em Dança.

O evento reúne grupos em cinco

categorias, sendo 21 na baby (4 a 6

anos); 23 na infantil I (7 a 9 anos);

,
Interessados podem se

inscrever na Secretaria do
Centro Cultural. Outras

informações pelo telefone
.

(47) 32752477: ·
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Casal tem no cultivo de plantas, mais que um hobby, uma verdadeira
paixão. Amarílis é a flor que predomina no jardim de 300 metros·>,PRIMAVERA

'.. .
.

Estação das Dores chega
para embelezar e ale r
Casal comemora início da estação que traz cores para o jardim decasa

,

JARAGUÁ DO SUL

Romântica" alegre e inspiradora.
Todos esses adjetivos podem

" definir a chamada estação das
flores, que teve início a zero

hora e nove mínutesde hoje.

as, para o casal Ana Elvira
dos Santos, 40 anos, e Wil
fried Dornbusch, 78 anos,

.

a primavera tem um sen
, tido ainda maior. É a

.

estação capaz
. de transformar a paisagem que eles
observam todas as manhãs da janela
da '. casa onde vivem, no bairro Bae-

> pendi. o aumento da luminosidade e

também de temperaturas, típico des
ta época do ano, trazem 'cor e beleza

para o jardim, com cerca de 300 metros

, que eles cultivam há anos. IINos dedí

camo� o ano todo, plantando, .limpan-

do, regando e agoravem a recompensa",
'comemora o aposentado que passa to
das as tardes junto ao jardim.

O casal já perdeu as contas de quan
tas espécies cultiva e se orgulha ao re

velar que o colorido das flores chama

atenção. "Quem passa pelo portão quer
entrar e ver o jardim de perto'. Eles tiram
foto e tem gente que até filma", conta
Ana, que se diz apaixonada por plantas
e pela primavera desde criança. ''Amo
a natureza. Me sinto bem fazendo isso.
Tenho verdadeira paixão por flores. Eu
saio para ver os lugares floridos e sem

pre volto com umamuda para casa", diz.
A dona de casa elege a amarílís (tam- ,

bém conhecidapor açucena) como apre
dileta. E são elas que imperamno jardim,
com variações em rosa, vermelho, branco
e mescladas. Já entre as raridades, des
taca a planta que ela conhece por cabe

ça-de-boi, uma espécie parecida com a

orquídea, mas que só florece no mês de

dezembro. "Essa tem um perfume que se

sente de longe" comenta.

PRIMAVERA
SERÁ SECA

Apesar de iniciar com chuva, os me
teorologistas preveem uma primavera
seca em todo o Estado. Um dos motivos
é a irifluência do fenômeno LaNina, que
agirá com intensidade nos próximos
três meses. Por isso, a tendência indica
chuva abaixo da média, e intercalada
com grandes períodos de tempo firme

, e seco. A ausência de chuvas pode dei
'xar o solo seco, fator que aliado à baixa
umidade do ar, favorece a ocorrência de
focos de incêndio, principalmente no

mês de outubro. J'

., Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CLIMA

Primeiro dia de primavera será chuvoso
A quinta-feira será de tempo encoberto com chuva no Norte catarinense. Não estão

descartadas ocorrências de descargas elétricas e temporais na região. Já as tempera
turas seguem amenas, entre 19 e 23 graus. A instabilidade segue até o fim de semana,
mas no sábado e domingo estão previstos períodos de sol intercalados com chuva.

"
. Amo a natureza ..
Tenho verdadeira
paixão por flores.

ANA ELVIRA DOS
SANTOS, 40 ANOS

"

Da janela da casa onde vivem, no
Baependi, vista é privilegiada

FLORES

Estação é. própria para cultivar plantas
Tanto a primavera como o verão costumam 'ser floridos. Segundo especialistas, no

outono e no inverno, por serem períodos de menos luz, as folhas caem e os brotos se

formam. Mas, durante a primavera, o aumento de temperatura e amaior incidência
•

de luz favorecem o período de floração das plantas.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SSO IAÇÃ
Lar daCriança terá nova direção
Escolha da chapa com oito voluntários será realizada na próxima' quarta - feira

fatiza Cristiane. Todo o trabalho
é voluntário, o que não impede o

interessado de ter um emprego
paralelo ao serviço na entidade.

GUARAMIRIM

A Associação do lar da
Criança Marcos Valdir
Moroso de Guaramirim
abre concorrência para
eleger nova diretoria.

Os interessados em

participar da eleição
ou apenas se tornar um

,

associado do abrigo devem
entrar em contato pelo
telefone (47) 3373 ..0166.

SECRETARIA DE
'

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

lIfIIIIIJ"ualquer pessoa associada
ao abrigo pode formar uma
chapa e se inscrever.A esco

..."lha dos oito novos voluntá-
rios está agendada para a próxima
quarta-feira, dia29, às 18 horas, na
sede da entidade, localizada na rua
Aldano JoséVieira, no bairro Avaí.

De acordo com uma das in

tegrantes voluntárias do abrigo,
Cristiane Mussinato, a associação
tem a finalidade de firmar parce
rias com empresas e comércios,
elaborar projetos, além de promo
ver eventos para arrecadar recur
sos para incrementar o caixa da

instituição. liA associação funcio
na como apoiadora das ações do
Lar da Criança e ajuda o governo

, municipal a manter o abrigo bus
cando outras fontes de renda", en-

Atualmente, a Prefeitura chega
,

a repassar R$ 15 mil por mês para '

o Lar daCriança.Além desse valor,
o convênio com os municípios de
Schroeder e Massaranduba soma

outros R$ 15 mil. Com essa verba,
o abrigo consegue comportar até
14 jovens em situação de risco so

cial das três cidades da região. '

Desde abril deste ano, a admi

nístração pública de Guaramirim

é a responsável pelo Lar da Crian
ça. Em dezembro, a entidade com
pleta 11 anos.

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br Nova diretoria deve atuar para buscar mais recursos para manutenção do Lar da Criança
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ÉR I

Começa camp

Geral 11

cadação
Dirigentes Lojistas preparam ações da nova gestão e, lançam 3a edição do Pedágio-do Brinquedo

"JARAGUÁ DO SUL

o final do ano se aproxima,
por isso, a FCDUSC
(Federação das Câmaras
de Dirigentes lojistas
de Santa Catarina) já
concentra esforços
para organizar
a gestão de 2011.

ntem, o presidente da Fe

deração, Sergio Alexandre
Medeiros, participou da reu-

_ nião da CDL em Jaraguá do
Sul para discutir as mudanças pe
las quais o órgão deve passar nos

próximos meses. No começo 'do
próximo ano, o grupo de comando
será substituído r-: a eleição da dire
toria ocorre em outubro e somente

uma chapa está inscrita. Por en

quanto, apenas o cargo depresiden
te está definido, e Sergio Medeiros
deve continuar na liderança.

Será dele a responsabilidade
pela construção da nova sede daFe-

deração, no centro de Florianópolis,
cujas obras estão previstas para ter
minar em 2012. "É uma continua

ção do trabalho da atual gestão, e
queremos que ela seja inaugurada
daqui a dois anos", explica Medei
ros. O terreno e o projeto já foram
finalizados, e as obras - cujo orça
mento total ficou em R$ 7 milhões
- começam no início de 2011.

Paralelamente, a intenção é dar
continuidade a projetos como o Re
cicla CDL, que reúne 76 unidades do
órgão no Estado. Até agora, Jaraguá
teve omelhor resultado, arrecadando
20 toneladas de lixo eletrônico. NoEs
tado, aestimativa é de que o número
tenha chegado a 50 toneladas. Já a
3a edição do Pedágio do Brinquedo
foi lançada esta semana e continua
até 12 de outubro, Dia das Crianças.
Por enquanto, 20 lojas atuam como

postos de coleta, mas segundo o

presidente da CDL,Wanderlei Pas
sold, o número deve subir para 40.
No ano passado, 205 mil brinque
dos foram arrecadados no Estado, e

- este'ano a expectativa é de que 300
mil crianças sejam beneficiadas.

EDUARDO MONTECINO

Wanderlei Passold recebeu o presidente da Federação,
Sergio Medeiro,s, na reunião da CDL de ontem

I/NA FLOR DA IDADE, INíCIO DA PRIMAVERA" SERÁ ENTRE 9H E 18H

Procuramos fazer todos
os anos (a campanha de
recuperação de crédito

e Sonho de Natal),
é urna forma de

fomentar o comércio.
WANDERLEI PASSOlD,
PRESIDENTE DA CDL

"
10% mais vendas
em relação a 2009
A época do ano é uma das me

lhores para os lojistas. Com o Dia
das Crianças e o Natal, a expecta
tiva é de que as vendas no varejo
fiquem 10% maiores no ano, em

comparação a 2009. Para ajudar o
índice' a subir, a edição deste ano

do "Sonho de Natal" vai oferecer

prêmios no valor de R$ 100 mil e
mais uma campanha de recupe
ração de crédito está sendo elabo
rada. "Procuramos fazer todos' os
anos, é uma forma de fomentar o
comércio", afirma Passold.

Festa celebra o Dia do Idoso OAB promove corrida para
princesas e o casal simpatia -

. comemorar Dia do Advogado
os escolhidos ganharão como A comemoração pelo dia do ad-
prêmio uma diária em um hotel -

vogado, que aconteceu no dia 11 de
da região. Durante todo o dia, o agosto; conta com um evento um

pavilhão B está reservado para pouco diferente. Além dos tradício
apresentações culturais como nais jantar, palestras e a festa que
tango e bolero, capoeira, dois já foram realizados, a OAB (Ordem
corais e dança senior. Ainda es- dos Advogados do Brasil) - Subse
tão convidados os músicos Gil- ção Jaraguá do Sul está promoven
berto Inácio, Rudi &Willy e um do a 1 a Corrida Rústica do órgão. "A
cover de Elvis Presley. ideia é promover integração, mas

A festa é para maiores de 60 também alertar estes profissionais
anos, e a entrada é gratuita. Ape- da importância da saúde príncí
nas o almoço e o café da tarde se- palmente em uma profissão onde
rão cobrados. Outras informações o dia a dia é 'sedentário", explica a

pelo ,telefone (47) 3370-7562. coordenadora do 'evento, Viviane
Rosa. Além <10S advogados convi-

Este ano, o Centro de Refe
rência do Idoso (CRI) aproveita
o ar festivo ,da primavera para
celebrar o Dia do Idoso.que des
de' 2006 é comemorado no dia
1 o de outubro. Para entreter os

cerca de três mil idosos que são

esperados na festa, o CRI prepa
rou uma série de apresentações
musicais e serviços comunitários
que acontecerão nos pavilhões B

e C do Parque de Eventos.

Apesar de o dia internacional
da terceira idade estar marca

do apenas para outubro, a festa
acontece das 9h às 18h de hoje.

Os serviços gratuitos ficam por
conta de uma parceria com enti
dades como a Unimed e escolas
de cabeleireiros. Durante todo o

dia, os idosos poderão ter aces

so a medições de pressão e bati
mentos cardíacos, um momento

de relaxamento com massagem
especializada e também apro
veitam para melhorar a auto-es
tima: a lista de serviços abrange
manicure, corte de cabelo e até
mesmo maquiagem.

Por volta das 13h30, sete

jurados escolhem o rei e rai
nha' da primavera, príncipes e

dados para a corrida, que terá uma
extensão de 6,5 km, a comunidade
também pode participar.

A corrida estámarcada para do

mingo, às 9h. A comunidade e os

advogados estão em categorias di-
, ferentes, e cada uma delas tem suas

próprias subdivisões. Como apenas
maiores de 16 anos participam da

competição adulta, a Maratoninha
para crianças de seis a 12 anos será
realizada às 8h30 na pista de corri-

-

da do Baependi, que é também o

local de largada da prova adulta. A$
inscrições podem ser feitas no site

www.acorjs.org.br.

., -
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"

"

Bancos são ótimas
opções para garantir

,
.

.

'

éonforto ao espaço

Verdadeiro cartão de visita
da casa, o lÍaÚdeentradaé
a prímeíra impressão que as

pessoas terão do seu lar.
\

ntes de começar a,de-
corar o hall de entrada

-- é importantesaber, en
uanto ,ponto de pas

sagem e de apoio, qual será sua

principal função. Você deseja um
espaço chique e elegante onde

pode exibir peças decorativas

especiais? Ou prefere um hall

prático e funcional para arrumar
os casacos, botas e mochilas das

crianças? Além disso, o resultado
será melhor se aplicar, neste lo
cal, o mesmo estilo adotado nos

demais ambientes da casa.

Independentemente de ser

grande ou pequeno, é importante
conferir ao hall de entrada uma

personalidade própria. Como em

nualquer outra divisão, tainbém
existem peças básicas para os pri
meiros metros quadrados da casa:

mesa, banco, recipiente para co

locar chaves e dinheiro, espelho,
cabides, bengaleiro, suporte para

FLORISA
• Flores e planlas artificiais e naturais
- Mudas de Dores, plantas e frutíferas

- Moveis para jardim, jardinagem e paisagismo

,
exemplo;
• Não há nada mais aconche

gante numa entrada do, que um

pequeno sofá ou poltrona, de
corada com almofadas convida
tivas ... o local- perfeito para se

.

descalçar no final do dia.
• .Utilize um ou mais bancos

3371.2910,
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Veja algumas dicas para transformaro hallde.entrada
em um espaço prático, bonito-e fti��iqn�.l ��
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para criar um ambiente confor- .

tável; 1.

• Preencha o espaço vazio de-
. baixo da mesa ou aparador com
cestos de vime ou caixas reves

tidas em tecido para guardar
»

correspondências, revistas, ca-

checóis' luvas ou até pequenos
pufes;
.• O local pode ser aproveita - ,

,

do p�ra criar espaços de arru

mação inteligentes: prateleiras,
ganchos, cabideiro e pequenos
armários;
• Se preferir, opte por uma es

tante ou mesa pequena com pol
trona e, ao lado,' acrescente uma

, luminária de pé ou uma planta.
'

Como se pode perceber, as pos
sibilidades para decorar o hall de
entrada são inúmeras, basta usar
a criatividade.

FOTOS DIVULGAÇÃO
guarda-chuvas, luminária, tapete,
sapateira, etc. Pode ou não pre
cisar de todos estes elementos,
'depende da funcionalidade e do
ambiente que quer criar.

Veja algumas dicas para deco
rar o hall e receber boas-vindas
ao abrir á porta:
•Um espelho num hall de entra

da de pequena dimensão cria, de
imediato, a ilusão de mais espaço;
• Não descuide da iluminação:

seja com lustres, castiçais, lumi
nárias de pé ou até mesmo velas;
• Uma só peça deslumbrante

e original - cabideiro, quadro ou '

outro elemento de arte, tapete ou
. espelho - é suficiente para trans
formar o hall de entrada em um

belo espaço;
• Uma ideia é pintar uma pare

de do hall de entrada com uma

cormais vibrante ou usar um pa
pel de parede que chame a aten

ção; ou cobri-la com fotografias
dá família, amigos, viagens emo

mentos especiais;
• Um aparador pode ser usado

para colocar as correspondên
cias, as chaves e uni castiçal, por

•

1. .0

Aparador pode abrigar objetos tanto na parte superior quanto
inferior. Embaixo da peça é possível colocar caixas, cestos e até

pequenos pufes. Já o uso de espelhos cria a ilusão de mais espaço
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Criatividade e bom gosto são fundamentais para garantir
uma bela decoração e receber bem os convidados

Seja uma ocasião especial ou um almoço
informal para amigos, a decoração da mesa é
um convite para que todos se sentem, fiquem
à vontade e se divirtam. O sucesso de qualquer
festa está na sua organização e uma mesa bem
decorada émeio caminho andado paramomen-

tos de convívio inesquecíveis. Para isso, é preci
so considerar que tipo de almoço ou jantar você
vai servir. "Muitas vezes, com criatividade e bom

gosto, é possível fazerumamesabonita sem gas
tarmuito", comenta a proprietária da Casa e Cia
Presentes, MarjorieDirschnabel.

Ocasião formal
Se a ocasião pede certa formalidade, o primeiro

cuidado é com a toalha. Ela deve ser de linho ou ren-
.

da (guardanapos idem, ·dobrados com arte). Sobre
a mesa, um arranjo de flores naturais é muito bem
vindo. Os talheres devem ser de prata-ou com cabos

" ..

de porcelana e os copos, de cristal.
Os pratos devem ser de porcelana: o prato raso ao

centro, de frente ao assento de cadapessoa. O prato fun
do ficará em cima do raso. O pratinho para o pão deve
ser colocado à esquerda do prato raso, acima dos garfos.
Caso o que for servido precise da ajuda dos dedos, vem
a lavanda acompanhada de unia toalhinha.

Os garfos ficam à esquerda do prato, sendo omais

próximo o de carne e o mais afastado o de peixe. As
facas serão colocadas à direita do prato, com a lâmi
na voltada para dentro. A colher de sopa fica do lado
direito depois da faca.

Os copos de cristal devem ficar posicionados da

seguinte forma: o de água é colocado.bem em frente
ao prato, no centro. As taças de vinho ficam à direita
do copo para água, em primeiro lugar a de vinho tin-

to e depois a de vinho branco (caso o cardápio tiver
algum prato que pode ser acompanhado por este úl
timo). Se for servir champanhe acompanhando a so

bremesa, a taça (flute) deverá ser colocada à esquerda
do copq para água.

Se ficar em dúvida de qual talher ou copo usar,
lembre sempre que o serviço acontecerá de fora para
dentro e talheres e copos serão retirados à medida

que forem usados.
Em jantares formais (ou à francesa) os lugares

dos convidados são marcados com seus nomes em

cartõezinhos especiais (acima do prato). Os anfitri
ões devem se sentar no centro damesa, um de frente

para o outro. À direita da anfitriã senta-se o homem
mais importante ou mais idoso. À direita do anfitrião
fica a senhoramais importante oumais idosa.

Os convidados são servidos por um empregado
ou empregada especialmente para esta função. O nú
mero de pratos de um jantar é o seguinte: dois pratos
quentes, dois acompanhamentos e duas sobremesas.
Essa quantidade não pode ser diminuída.

Ocasião informal
,

A toalha pode ser um linho cru, um tecido adamascado ou mesmo
um estampado. Este último, no entanto, ficará melhor para um almoço.
Jogos americanos mais finos também vão bem. Os pratos podem ser de
vidro ou louça. Os talheres podem ser de inox ou com cabos coloridos.
Os copos, de vidro, e a baixela, de inox.Ao centro damesa é indicado um
arranjo de flores mais simples ou de frutas da estação.

Dia a dia
Escolha uma toalha de tecido. Se preferir, opte por jogos americanos.

A louça será simples, o faqueiro e a baixela podem ser de inox e os copos
de vidro. Há lindos jogos para o dia a dia em acrílico colorido, com pratos e
copos de designmoderno, que dão um ar descontraído àmesa.

porcelana colorida,
as argolas de guar
danapo voltaram às
mesas. No caso das
de metal, podem ser

diferentes entre si,.
mas os guardanapos
devem ser iguais.

.

Em ocasiõesespeciais,
c guardanapos de. teci
do dobrados de forma

. diferente garantelll
um toque espeéial
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CLIC DO LEITOR

A Safira está
completando
cinco aninhos
nesta quinta-

feira,
Quem manda
os parabéns é
a sua mamãe,
Márcia Vieira .

CRÔNICA
SÁBADO TERÇA-FEIRASEXTA-FEIRA QUARTA-FEIRA
CarlosHenrique LuizCarlos Amorim,

5chroeder, escritor, Escritore editQr
CharlesZimmermann,

escritor
Patricia Moraes,

jornalista .

Travessuras do acaso
.......e sentou na poltrona do lado. Assim que

a porta do avião fechou, Claramudou de
lugar. Preferiu aproveitar a vista do anoi

.....ecer que transparecia pela janela. Entre
os dois, um desconfortável espaço ficou vazio
durante a viagem inteira. Melhor assim, afinal,
essa proximidade forçada sempre causou certo
constrangimento para ela.

Era estranho permanecer
por duas horas assim tão per
to de alguém com quem não

pretendia trocar nem sequer
uma palavra. Tinha a mesma

impressão também nas idas e

vindas dos ônibus, trens, me
trôs ou qualquer outro meio
coletivo de transporte. Não

'que seja avessa a eles, pelo contrário. Só acha
tudo meio diferente, meio invasivo, meio im

provável, meio inusitado, muito acaso demais.

Mas, tudo bem. Mais estranha ainda é a sen

sação vinda desses encontros incertos. Ele co

mentou os modos do passageiro que falava ao

celular,lá no fundo. Os dois riram. Clara o achou'
legal, assim como achou igualmente legal uma
garota com quem trocou cinco frases semanas
atrás na sala de embarque. Pensando no assun

to, lembrou ainda do casal que a ajudou a passar
o tempo na fila do banco sem nem aomenos di
zer olá. O papo deles era tão simpático, animado

e proveitoso! Deu até vontade de participar.
Quando o avião pousou, ele foi embora. Cada

umpara o seu lado. Nada de tchau, até logo, adeus
ou foium prazer. Nomes?Também não. Perguntar
algo tinha nenhum sentido. Ora, a probabilida
de de nunca mais o ver é imensamente superior
à chance de encontrá-lo novamente. A disputa

entre ambas as possibilidades
beirava a covardia. Entretan

to, podia ser diferente. Clara
foi com a cara dele. Podiam se

tomar amigos e divertir um ao

outro. Fizesse parte do círculo
dos conhecidos podia até ser o

melhor amigo.Vai saber não é?
No caminho do aeroporto

até o apartamento, ela achou
tudo isso uma injustiça e tantoda vida. Injusti
ça igual àquela que, de vez em quando, coloca
algumas pessoas no meio do trajeto que, since

ramente, não precisariam e nem deveriam estar

ali. Impossível não lembrar uns vários nomes.

Um favor se não invadissem o cotidiano por
algum tempo ou para sempre. Aliás, Clara acha
que melhor ainda seria se nem tivessem apare
cido. Soubesse antes os trocaria por gente mais
interessante, mais sincera, mais engraçada,
mais leal, mais legal...

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

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

• Cine Breithaupt 2
• Nosso Lar (Dub) (14h40, 17h, 19h10, 21h20 -

todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Karatê Kid (Leg) (13h50, 16h30 - todos os dias)
• Os Mercenários (Leg) (19h10, 21h10 - todos

os dias)

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

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

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

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• Nosso Lar (Dub) (14h10, 16h40,
19h20, 21h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Resident Evil 4 (Leg) (14h30, 17h,
19h30, 22h - todos os dias)

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

• Cine Neumarkt 4
• A Ressaca (Leg) (21h40 - todos os dias)
• KaratêKid (Dub) (13�30, 16h10,
18h50 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• A Epidemia (Leg) (16h20, 21h10 - todos os dias)
• O Bem Amado (Dub) (13h50, 18h40 - todos os dias)

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

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

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

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

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

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

• Cine Garten 2
• Coincidências do Amor (Legy (14h10, 16h20,
19h, 21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 3
• A Ressaca (Leg) (22h10 - todos os dias)
• Karatê Kid (Dub) (13h40, 16h30,
19h20 - todos os dias)

.kellyerdmann@gmail.com

LANÇAMENTOS
NOVELAS

. Mundo do crime Sinval mente sobre o irmão para Stela e Lorena percebe,
Clara se lamenta por não ter conseguido um emprego e

Kellya consola. Totó fica surpreso quando Gemma lhe

conta que Clara estava procurando emprego em um

supermercado. Agnello cónfessa a Adamo que não

consegue esquecer Stela. Olavo pensaem Totó, Jackie
faz Clô acreditar que foi Bete quem a colocou contra Ola

voo Fortunato leva Giovanni/Antero para ver Benedetto e

Mimi. Saulo propõe a Gerson que se una a ele para afas

tar Mauro da presidência da empresa. Agnello liga para
Stela e pede para se encontrar com ela. Agostina procura
Berilo e Jackie mostra onde ele está com Jéssica. Clô vai
à casa de Bete exigir que ela se afaste de seu marido.

Totó chega à Lear para atender ao chamado de Olavo.

ESCRITO NAS ESTRELAS
A emissora não divulgou o penúltimo capítulo

da novela.Elite da Tropa 2 é uma obra de ficção base
ada em fatos atuais sobre o crime organizado
no Rio. de Janeiro. Escrito pelo antropólogo e

cientista político Luiz Eduardo Soares, é a con

tinuação da obra que, lançada em 2006, foi
um grande sucesso ao apresentar aos leitores, ,

sobo ponto de vista da polícia, os detalhes das
selvagens guerrilhas urbanas. Agora, Elite da

Tropa 2'mostra, por meio de uma narrativa fluí-
daexev ora, 0$ bastidores da rdadeiras

H! #; ,
i_" , 1
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TI TI TI
Ariclenes sugere que Cecília tente reencontrar

seu filho e promete lhe fazer um vestido. Jacques
questiona Jaqueline, Clotilde e Rosário sobre a inva

são em seu escritório e insinua que uma das três o

traiu. Gustavo e Bruna convencem Marcela a perrna
necer na mansão. Luti acusa o pai de se aproveitar
da loucura de Cecilia. Suzana pede a Ariclenes que
Victor Valentim lhe conceda uma entrevista exclusl

va. Suzana encontra um vestido de boneca na casa

de Ariclenes e pressiona Luti a lhe contar quem fez.
,

Gino acusa Breno pelo escândalo em seu churrasco.

Jacques acredita que Clotilde seja a espiã e a derni

te. Dona Mocinha entrega um colar a Armandinho e

pede que ele dê à mulher com quem quer se casar.

Thaísa resolve ter aulas com Dorinha e Amandéf se

aborrece. Jacques fíagra Ariclenes carregando sacolas
de tecidos com Marta e pergunta se ele trabalha para

,

VictorValentim. suzane-é recebida por Victor Valentim.

RIBEIRÃO DO TEMPO
Lincon VÇli até a fazenda de Nicolau e diz a Beatriz

que é uma honra se associar à família dela. Nicolau diz

a Lincon que a reportagem sobre a pousada ficou muito

boa. O senador pede para o jomalista escrever um edito
rial de apoio ao govemo do Estado e avisa que os políti
cos da região vão destinar uma boa verba de publicidade
para a Folha da Corredeira. A assistente social fala

para Diana se comportar para'não trazer problemas
, para Arminda .. Teixeira explica para Bruno que para
eles é bom que Arminda esteja ocupada com assun

tos pessoais. Dianá fica encantada com o fato de ter

um quarto só para ela e poderconvidar amigos para
visitá-Ia. Clorís vai conversar com Tito para saber se

está tudo bem com ele, mas os dois discutem. Karina

fala para Zuleide que está aflita e não sabe o que fazer

para melhorar a situação com Tito. Filomena vai até a

casa de Sancha e Romeu e manda Querêncio se arruo

mar rápido, pois eles precisam ir até a casa de Bruno.

Arminda para o carro para Jaca saltar e Diana pergunta
por que 'ele não vai com elas até a cidade. Arminda

explica que não fica bem ser vista ao lado do detetive.

,
PASSIONE
Totó confessa para Felícia que ainda ama Clara.

Gemma humilha Clara e exige que ela se afaste de

seu .irmão. Antero se surpreende com a notícia de

que Benedetto e Mimi estão no Brasil. Berilo mente

para Olavo e Jéssica e 'acusa Clô de ser a culpada
,

por toda a confusão que ele aprontou. Totó conta

para a família quem é seu pai e Agostina reage
furiosa. Jackie agradece Berilo por ter reforçado sua

história sobre Clô para Olavo. Diana diz a Mauro que

conseguiu convencer Gerson a aceitar o divórcio. Ger
son não consegue contar para Flávio sobre seu proble
ma. Danilo pega um objeto de sua casa para vender.

J •• } i . I" ". ,

'(O'resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A ajuda de que precisa pode chegar.

Confie na sua intuição! Evite medir

forças com gente de poder ou autoridade. O
astral é de seriedade no romance. A Lua em

Áries ajuda você a entrar em um estado me

ditativo e pode trazer-lhe muitas revelações.

"""","�"TOURO
(21/4 a 20/5)
O astral favorece as atividades que
necessitam de um grande público. Não

perca a chance de sair do lugar-comum e

inovar. No campo afetivo, há uma tendência a dei
xar o amor de lado. Se não pensar mais em você

mesmo, não terá condições de trabalhar.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)

. Novos horizontes estão se abrin
do. A Lua Cheia indica que .chegou a

hora de conquistar a sua independência. No

amor, o clima é de comprometimento. Você
terá maior facilidade para se manifestar, tanto
através de ação como de palavras inspiradas.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Pode se dar bem em concursos

'hoje. Bom dia para fazer algumas
inovações e conquistar maior liberdade de

ação. No campo sentimental, os vínculos
tendem a ficar mais sólidos agora. Os astros

favorecem a comunicação.

(22/7 a 22/8)
Mostre-se aberto(a) às mudanças,
pois tudo indica que está numa fase

de renovação. Fé e confiança: tudo o que
precisa. No campo afetivo, o astral é de maior se
riedade. Não apenas no sentido aparente que a

.

vaidade pede, mas também em relação à saúde.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
É hora ge contar com a colaboração
de terceiros em tudo o que fizer.

Avalie melhor o que tem valor para
você. Muita cautela com as aventuras ou ex

cesso de egoísmo na relação amorosa. Procu

re fazer uma caminhada se tiver tempo.

LlBR4
(23/9 a 22/10)
É um excelente dia para diversificar
suas atividades profissionais, po-

dendo fazer novas alianças. Há sinal

de conflito na vida amorosa: tente fazer algu
mas concessões. Tudo o que fizer para contri

buir com as transformações em você pode ser
muito útil hoje.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Não perca a chance de ir a festas ou

eventos sociais. Lua e Júpiter transi-
tam pela Casa do Prazer, trazendo boas

oportunidades de fazer o que gosta. O romance

tende a ficar de lado. A posição da Lua mostra

que você está r�avaliando alguns valores.

QSAGITÁRIO(22/11 a 21/12)
O clima em família é dos mais felizes.
Não perca a chance de rever parentes

ou desenrolar assuntos ligados à herança. À noi

te, o ciúme e a paixão podem mexer com o seu

, coração. Abra-se para os elogios, porém, seja
humilde em tudo o que faz.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Suas necessidades' afetivas podem
bater de frente com os interesses de

trabalho, daí o porquê de sacrificar uma coisa

em favor da outra, É um bom momento para

expor suas ideias! A comunicação será um fa

tor importante hoje,

AQUÁRIO
,

(21/1 a 18/2), ;

Terá êxito ao descobrir maneiras

alternativas de aumentar sua renda
mensal. Bom dia para viajar e divulgar

suas ideias, Um certo distanciamento pode
afetar a sua vida afetiva. Hoje, a dica é para
você ser inteiro em tudo que fizer,

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A Lua Cheia, em seu signo, traz uma

maior disposição para agir e conquis-
tar grandes resultados. Medite sobre as

coisas que dá valor, No campo afetivo, há sinal

de instabilidades. Não gaste por impulso.

,L" :- II I, C II C :;. c � I
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Tammy se casa e

mãe corta mesada
Pelo visto, a relação de Tammy Miranda com a mãe,

Gretchen, anda meio estremecida. De acordo com
, I

o Diário de S.Paulo, a. cantora cortou a mesada da
filha de 28 anos após ela ter se casado com Janaí
na Cinci. Tammy ficou revoltada e está de mudança
para São Paulo. O jornal diz que Gretchen é conser

vadora e dá a entender que não está de acordo com

o casamento da filha, que é homossexual assumida.

Paris Hilton é
expulsa de país

Paris Hilton não pôde cumprir sua agenda de tra
balho no Japão. A socialite foi expulsa do país pelas.
autoridades japonesas. De acordo-com o jornal Dai
Iy Mail, as leis de imigrantes do Japão proíbem a

entrada no país de estrangeiros que respondem a

um processo de drogas - salvo algumas exceções.
No caso de Paris, que foi pega com cocaína pela po
lícia de Las Vegas em agosto, ficou decidido que era

melhor a loira voltar para sua casa.

DIVIRTA-SE

Religião
Juquinha voltou da aula de catecismo, cheio de

dúvidas e perguntou ao pai:
- Pai, por que quando Jesus ressuscitou, apa

receu primeiro para as mulheres e não para os

homens?
- Sei não, meu filho! Vai ver que é porque ele

queria que a notícia se espalhasse mais depressa!
I ..

) � ... I II , J � 1 .I �

/ Hebe vai usar
maiô em festa

Aos 81 anos, Hebe não tem medo de ousar.
A apresentadora está sempre. inovando nos

modelitos que usa em ocasiões especiais,
como no Carnaval de 2011, quando desfilará
na escola de samba carioca Beija-Flor. "Só
posso dizer que terá transparência e será
maiô. Me aguardem (risos)", disse. A apre
sentadora terá um lugar de destaque no des
file da escola e promete atrair muitos olhares.

Cau.ã faz
cirurgia

Cauã Reymond se submeteu a

uma cirurgia em um hospital de São
Paulo. Segundo o assessor de im

prensa do ator, a operação correu

bem e ele está ótimo. Cauã teve

que se submeter à operação devi
do a uma lesão no quadril. A as

sessoria da TV Globo afirma que o

ator não tem previsão para voltar a

gravar. Segundo a emissora, o per
sonagem Danilo sumiu na trama

por causa do problema que está

passando com as drogas e não há
previsão para o seu retorno.

Dani Winits pode
estar grávida

De acordo o jornal Diário de S.Paulo, Danielle
Winits já estaria grávida ou está tentando engravi
dar do ator Jonatas Faro. Não existe confirmação,
mas a Globo não teria a intenção de escalar a atriz
tão cedo para próximos trabalhos, por isso ela quer
aproveitar o momento. Alguns amigos garantem que
Dani está grávida, porém a maioria diz que ela ape
nas tem a intenção de ficar.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito
simples e viciante, O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cadà linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada
quadrado de 3x3.

; Gléodiomar streber
Cleverton Ferreira

Daniela B. Stenghen
Eduarda Odorcik
Eduardo Da Rocha

Eduardo L Ropelato
Elaine Lipinski
Hui A. Seben

Estacílla da Silva

Estela de Miranda

Geraldo Melchioretto

Gustavo A..Brandenberg.
Isaura o.a Silva .!
Jose L. de Borba

José Markilwizi
Juíleta Piazera

Ketlin Wescphal
Leandro Lichtemberg
Leunlda Sell

Maicon I::.. Berger
, Marlon R. Hornburg

, ry1ayro Lucio R S. Clemente
Morganq F. Fritz.

, �i' ,
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Colchões Estofados Travesseiros Espumas

I�E�A�D�I
Adóveis e Decorações

JOINVILLE SC R. DR. JOÃO COLlN, 1756, AMÉRICA, 47 3435.2080/3025.7280
JARAGUÁ DO SUL SC R. BARÃO DO RiO BRANCO, 340, CENTRO, 47 3275.2055

casageraldo@netuno.com.br / www.casageraldo.com
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, moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Saúde, diversão

e prêmios!
Com

apoio da Bike Iump, 105 FM, Supermercado Lenzi, Chocolei
te e o grupo Mime, no domingo (26), com saída às dez horas da
manhã na Praça Ângelo Piazera, acontece a 2° Pedalada Famosa

pelas ruas da cidade. Na volta do passeio, todos serão recepcio
nados pelo grupo de dança DetonAxé e o pagode do grupo Levando um
Lero. Na ocasião, serão distribuídas várias mudas de árvores frutíferas e

também prêmios, frutas e produtos da Chocoleite. Mas não se esqueça,
leve um litro de leite LongaVida para participar dos sorteios.

Buxixo Via Elegance
InterioresTodos ficaram encantados

com a carioca Lis Bramorski,
esposa do amigo e empresário
massarandubense Mauro Bra

morski, dó Mundos dos Brin

quedos, sexta passada (17), na

Scar. Ela Desfilou linda, elegante
e toda simpática. Já no sábado
(18), ela arrasou num churrasco
entre amigos. Tá podendo!

As minhas amigas Makely
Klug e·Marliria Klug ,estão ulti
mando os detalhes de seu novo

empreendimento, a Via Elegan
ce Interiores. Uma loja comple
ta numa área de 500m2. Inau

gura
.

no dia 30 de setembro.
Volto ao assunto.

paz do amor!Onde comer bem Pra quem não sabe agora é ofi
cial, pois o presidente Lula já con
firmou a lei: A partir deste ano, o
dia 30 de novembro passa a ser o

Dia do Evangélico. Agendem! :,'

No Hotel Kayros. Um
dos melhores pratos
executivos da região.

,. ,

-NAS RODAS Dica de quinta-feira
Curtir a London Pub. Hoje é dia de "Pagonejo" Pagode com sertanejo.

• O gerente de saúde da Prefeitura,
Everaldo Correa fazia pernas para
que te quero, namanhã de ontem.
Deixou o carro em casa e seguiu
cartilha. Andou 20 quilômetros.
• Gabriel e Solange Ribeiro, a Sola,
fizeram o caminho de volta "from"
Rio de Janeiro, domingo (19).

• Rogério eMaristela Lombardi
irão fazer recreio vitrine, no fim de
semana, em Curitiba.

• Luizinho Lopes Jr. já está na
. cidadedepois de um rodopio pelo
nordeste brasileiro.

• Não ousem esquecê-lo:
O publicitário Paulo Tavernard é
mais um querido aniversariante
de hoje, e vai adorar saber que
foi lembrado por sua legião de

amigos. Cheers!

Makely Klug eMarliria Klug,
em breve inaugurarão no

'Çalçad�o da Mâ..,�ch��,aVia
"_

..
' Elegatn:e Interiores!'

'

Social 17

f-
-- - -

I - SPORT,J'!/7'
:

-c 'I"�/"'t..,
I

- ,

iTroféus e Medalhas:
I

: 32r5-4Q44

, A empresa Sol Paragliders
foi um dos destaques no
último domingo Fantástico
.(19), da Rede Globo.
Mostraram uma reportagem
obre. a Feira de Saint H.ilaire,I

,,9 conteúôlOos tettos aos'
m

•

pilotos brasileiros no triplo
recorde mundial, o festival
de cinema do voo livre
com produtos da empresa
jaraguaense,

• Para quem gosta de
presentear e que tem bom
gosto, requinte e estilo, fala
sério. A Casa & Cia é uma

grande aliada. Peças hiper
diferenciadas com design
inovador, um "must", Onde?
Na Procópio Gomes' de

.

.

eira 1232"'Â
"

'tpa .,

Bárbara tàls Junkes, da
prefeitura de Schroeder, ao lado
do namorado Silvio Zem recebe

hoje o coro de parabéns.

"
Quando faço o bem,

,

sinto-me bem; quando
faço o mal, sinto-me mal.
Esta é a minha religião.

, il'mfi,' _fN.t1U.

"

Leitor fiel
o leitor fiel de hoje é o

meu amigo Danilo, de compras,
da Marcatto Acessórios.

Valeu mesmo.

Trânsito
Tenho recebido vários e-·

mails dos moradores do Bairro
Amizade. Todos reclamando do
sinaleiro instalado na saída do
estacionamento da Canarinho.

Segundo eles, está gerando filas

quilométricas. Com a palavra.

• Oempresario e arquitet
Otavíano Pamplona, será a,

capa da revista Nossa, edição"
de outubro. Ele comenta
sobre suanova conquista, 25""
anos de suaempresa e dos,

.

objeQ�ps pélfa2011. '

.

! '

• Na hora de votar não seja
trouxa. Vote em candidato de

Jaraguá.
• Faça sua inscrição
para o Campeonato
Masculino e Feminino de

'

Pênaltis, Premiaçãomil reais
para cadamodalidade.
Mais informações pelo
fone 3370-2900.

• Hoje tem festival de Sushi
no Restaurante Kantan.
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)

parapedirsegundavia
Cerca de dois milhões de pessoas já procuraram os cartórios eleitorais de todo o país
o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) decidiu
prorrogar por mais uma
semana o prazo para que
os eleitores solicitem a

segunda via do título.

--- s ministros do Tribunal
acataram, por unanimi

dade' sugestão do corre

...... gedor Aldir Passarinho
Júnior. O prazo terminaria hoje,
mas foi prorrogado para o dia 30
deste mês, quinta-feira da sema

na que vem, ou três dias antes do

primeiro turno das Eleições.
A partir deste ano, os eleitores

,

são obrigados a apresentar o títu
lo de eleitor e um documento ofi
cíal com foto. Antes, era preciso

)
, levar apenas um dos dois. Só po

derão pedir a impressão do título
os eleitores que se cadastraram
até o dia 5 de maio. Cerca de dois
milhões de eleitores já pediram a

segunda via do documento elei

to�al em todo o país. Ao todo, ai

Justiça Eleitoral do Estado já
providenciou a segunda via
de 36.004 títulos desde lo ju
nho e a reimpressão de 21.632
desde 8 de julho.

Este ano, eleitores
terãó que levar título e .

documento com foto
para podervotar.

"i,:

Como documento oficial se
rão aceitos a carteira de identi

dade, carteira de trabalho ou de

habilitação com foto, reservista
e passaporte. Já as certidões de
nascimento ou casamento não

.

serão admitidas.
Os cartórios não cobram taxa

para imprimir a segunda via, e

o título de eleitor fica pronto na

hora. O Brasil tem, segundo a

Justiça Eleitoral, cerca de 136 mi
lhões de eleitores. O voto é obri

gatório para todos os brasileiros
maiores de 18 anos e menores de'
70. Para os analfabetos e os que
têm de 16 a 18 anos oumais de 70

anos, é facultativo.

PREVISÃO DO TEMPO

D�t� DE CHlHJA'
Tempo ·fechado com

chuva, principalmente
no início do dia. No
decorrer do dia, a
frente fria se afasta.
Temperatura estável.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

MíN: 17°C
MÁX: 24°C

SEXTA

MíN: 16°C
MÁX: 22°C

SÁBADO

Mí�: 16°C ç?''')
MAX: 22°C .....__,.

DOMINGO

Mí�:140C�MAX: 19°C

OUTUBRO

Chuva e calor no
início de outubro
Até sábado, a chuva deve con

tinuar mesmo que em baixa in
tensidade. Já a partir do domingo,
o sol deve predominar. No início
do próximo mês, haverá nebulo
sidade, pelo Estado, com chuvas
entre os dias 10 e 3 de outubro. A

temperatura ficamais elevada que
o esperado para esta época do ano.

'iM . .:. ,'j/_.,

Todos os cartórios eleitorais do país emitem a segunda via do título eleitoral até o dia 30 de setembro

CAtOR

Temperatura
máxima alta

A partir de amanhã, algumas regiões do
Estado já deverão apresentar uma tempe
ratura máxima extrema considerada "alta"

pelo Epagri/Ciram. O calor deve incomo
dar mais entre Caçador e a divisa com o

Paraná, entre Canoinhas e Rio Negrinho e

no Extremo-Nordeste, próximo a Joinville.

Ensolm'ado
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Mercado Regional

Lourival Karsten

Economia 19

Maldicão da commodi�ies
,�

_.. BancoMundial realizou o lançamento do relatórío "Re

cursos Naturais na América Latina: Indo além das altas
e baixas", Opbjetiyo do trabalho é questionar o dogma

.....
'

de que a a"bundância 'de recursos naturaís prejudica "o
crescimento econômico de um país ou região no longo prazo.
Gonh,ecida com i�a.i maldíção das'commodities';, ela t�m"'Sidó,
imp?rtante norteadora de decisões sobre investimentos e está

sendo colocada em xeque pelo relatório que conclui que se

está tendência existe não é forte e nem inevitável. Ela tem sido

utilizada nos Últimos anos em alertas sobre o perigo de que .a

descoberta 'da petrÓleo do pré-sâl possa'garantirUma riqueza'
inesperada suficiente para inibir os esforços do Brasil no sen

tigo de desenvolyer outros setores, importantes.. Afin�, se os
..

'

ii

recursos são abundantes ....

AAbramat informa que as ven

das de materiais de construção ti
veram um crescimento de 9,86%
em agosto, em relação a igual mês
do ano passado. Em relação a ju

DIVULGAÇÃO lho, o aumento foi de 2,58% e de

janeiro a agosto acumula aumento
de 16,93% em relação a igual perí
odo do ano passado. Considerando
que as maiores construtoras fazem

compras diretas, este é o cresci
mento dasvendaspara as pequenas

.,", obras realizadas muitas vezes pelo
próprio dono do imóvel.

Desfile na vitrine
A loja de calçados Telles da Marechal Deodo

ro inovou no sábado '_ dia 11 - promovendo um

desfile ao vivo das novidades primavera/verão
em sua vitrine, nos pés de três modelos. Foi uma
surpresa para os transeuntes que perceberam a

novidade. Trata-se de uma ação de marketing
inovadora que utilizou o grande fluxo de pesso-

as nas proximidades da loja e desta forma obteve

um grande retorno em termos de divulgação a

baixo custo não só entre seus clientes regulares
como entre potenciais clientes. São ações como

esta que renovam a esperança de que o comércio

da cidade evolua rapidamente, acompanhando o

progresso de outros setores.

Equipe da Telles com as modelos

Produção de aço
A produção mundial de aço acumulou de

janeiro até agosto um crescimento de 22% em

relação a igual período do ano passado. Quase
metade desta produção saiu de usinas chinesas,
o destino damaioria dominério de ferro brasilei
ro. O crescimento é desigual ao redor domundo,
pois nem todos se recuperaram da crise.

Desoneração do algodão
A ABIT encaminhou solicitação à Camex - Câmara de

Comércio Exterior - para que 'a alíquota de importação de

250 mil 'toneladas de fibra de algodão entre outubro de

2010 e junho de 2011 seja zerada. A decisão do governo
deve ser conhecida no próximo dia 15. Embora esta não

seja a solução para o mercado, pois os preços subiram

mais de 50% nos últimos seis meses, trata-se de uma me-
'

dida paliativa que poderá trazer um pouco de alívio.

Nossa excelência

Nas principais redes de lojas, o tradicional carnê do
crediário está perdendo espaço para outras formas de pa
gamento. Enquanto os carnês passaram de 35% das ven

das para cerca de 15%, os cartões de crédito e os cartões

da lojas estão avançando. Embora o Brasil conte com uma

estrutura bancária bem moderna, grande parcela da po-
. pulaçãoaindanão temconta.embanco. zÓ, _., ' ••. ; • i • ; , .... ,;;;; _.

7/1/2041
Esta é a data de vencimento de títulos do Tesouro Na-

,
cional vendidos no mercado internacional. Foram capta
dos US$ 550 milhões com este longo prazo de 30 anos para
pagar. Tem gente acreditando no nosso futuro, principal
mente por causa da taxa de retorno de 5,202% ao ano.

O Brasil está ampliando cada vez

mais a sua vantagem competitiva em re

lação aos outros países no que se refere
à produção de carne de frango. Embo
ra tenhamos vantagens climáticas e de
fontes de matérias primas, o fato é que
o Brasil hoje ostenta índices de produ
tividade e qualidade cada vez maiores,
incluindo os índices zoatécnicos que
coloca nosso país como virtual "dono"

do mercado mundial de frangos. Até o

momento não existe nenhum país que
possa ameaçar esta liderança cuja ori

gem está no Oeste de Santa Catarina.

C-arnê em baixa

"Puchadinho"
está com tudo

A arte de
vender - 2

,

Este é o tema do espetáculo
da Cia. Teatral Seu Chico que se

apresenta no próximo dia 26 em

evento promovido pela Apevi
que acontecerá na Scar. Informa

ções e inscrições junto àApevi.

Matrículas
Abertas!!

Turma de Inglês Iniciante.
Preço Promocional R$ 99,00.
Garanta já sua matrícula.

Prêmio CNI/Fiesc
Acontece hoje em Iaraguã do

Sul a etapa regional deste impor-
'

tante prêmio, disputado pelas
empresas, através de suas equi
pes de CCQ e de melhorias. Os
vencedores das etapas regionais
se encontrarão em Florianópolis
em outubro buscando classifica

ção para a etapa nacional. Iara
guá tem uma forte tradição pela
produção de grandes projetos e

espera-se uma renhida disputa
pela honra de representar a região.

Mudança
de foco

Depois de se juntarem ao Pão
de Açúcar, o Ponto Frio está fo
cando a atuação nas classesA e B

enquanto a Casas Bahia vai con
tinuar com a baixa renda. Isto

segmenta a clientela ocupando
mais espaço no mercado.

Educação
profissional

Acontece no próximo dia 28

em Blumenau o '6° Simpósio Re

gional de Educação Profissional,
, promovido pelo Núcleo de Escolas
de Educação Profissional da ACIB.
O tema do evento será "Os desa
fios da Educação Profissional e da
Educação Formal."

INGLÊS FLUENTE

3371-7665
alpssec@netuno.com.br

INDICADORES

,1I!i>ii; ÍIJj;

J�f BOVESPA"
POUPANÇA

22.SETEMBRO.2D10
'ri;! "fiff/f ,"_' :m' °t'"1 =ij/!

22.SETEMBRO.2Dl0

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
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FIQUE LIGADO!
• Pessoal daMr. Beef comunica que es

tão em fase de conclusão as obrasno novo

endereço, na rua Epitácio Pessoa. A rea

bertura está agendada para o dia 8/10. O
conhecido deck vai ganharmuito maíses
paço para aproveitar o saboroso cardápio.

• Thiago Mattos da Fuel Eventos in
forma que estreia nas baladas sertane

jas de quarta-feira na Zum Schlauch. O
evento será uma quarta por.mês, apartir
do dia 29. A primeira festa terá o som de
Léo Lima.

'

• O DI e produtor francês David Guetta
é atração no dia 6 de novembro na Green

Valley, em Camboriú. Imperdível!

Arte
Vinte artistas plásticos de Itajaí e Bal

neário Camboriú apresentam 22 trabalhos
intitulados "Janelas de Itajaí". A exposição
vai até dia 26 de setembro, no espaço cul
tural da Biblioteca Padre Elemar Scheid,
no campus da Unerj. A mostra pode ser

conferida gratuitamente, de segunda a

sexta - feira das 8 às 22 horas e aos sábados
das 8 às 12h. Informações 3275-8225.

Digital '

A Unerj está oferecendo curso de foto

grafia digital nível intermediário. Será de
1 a 9 de outubro, às sextas das 18h30 àS'
22h30 e no sábado das 8 às 12 horas, com
carga horária de 16 horas. Inscrições até

26 de setembro no site www.unerj.br. O
instrutor é o fotógrafo Flávio Ueta.

Ciranda Literária
Na última quarta-feira de cada mês

acontece na Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa a Ciranda Literária. A iniciativa
tem por objetivo proporcionar um espaço
em que as pessoas tenham a oportunidade'
de comentar sobre leituras. "Sempre que
.possível, teremos um autor convidado",
acrescenta a supervisora Dianne Katie Ko
nell Chiodini. A primeira sessão está agen
dada para o dia 29, a partir das 19 horas,
com a participação do escritorGil Salomon.

Leitura
A Biblioteca Padre Elemar Scheid, do

Centro Universitário de Iaraguá do Sul

(Unerj) coloca à disposição da comunida
de um serviço para quem aprecia os ro

mances e biografias e tem a leitura como

passatempo. Agora qualquer pessoa pode I

fazer empréstimos de obras de autores

consagrados como Dan Brown, MegCabot,
Augusto Cury e títulos como "A cabana",
"A menina que roubava livros" e de séries
como "Crepúsculo" para citar alguns do
acervo da instituição. O serviço é gratuito,
mas restrito amaiores de 18 anos. Informa

ções 3275-8225 ou e-mail biblio@unerj.br.
Siga também emwww.twitter.com/unerj.
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'Plural

eatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br

twitter.comj beatrizsasse
1beasasse

orkut Beatriz Sasse

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Os amigos Màgali Savallich e Marcelo
Fabro no Carreteiro Fuel, na Bier Haus

Paula Wiele Maul curtindo
os embalos da noite na Jump

MARCELO ODORIZZI/DIVULGAÇÃO

Marcileide Roepke veio de Timbó
prestigiar o Carreteiro Fuel

André F. Caviguioli e Elisiane Franzner
na balada Jump Sensations

ERIC DE LIMA/DIVULGAÇÃO

Tanalin
Guesser
Petri e Alcir
Edemir Petri
no happy
hourdo
Madalena
Choppe
Cozinha

Noite alemã com comidas e música
típicas. Início às 20 horas.

da24
SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com a banda TeddyTexas
(sertanejo pop), mais DJs Alan
e Alex. Elas free até 23h30 e

eles pagam RS 15 (1 o lote).

LONDON PUS
Happy hour das 18h30 às 20 horas
com double chope, compre um e

leve outro.

SIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3.

ZUM SCHLAUCH
Sexta House Deluxe com DJC'ris

Gilgen e o melhor da música house.
Também Clube do Champanhe.
Cada 5 mulheres chegando juntas
ganham um espumante Pericó.

CARAMSAS (lndaial)
Electra Mag Party com projeto
Live Delu. O clima conceitual do

duo de House Vocal Live de Luciano
Nunes, músico e produtor, e da
sensual voz de Andressa Ribeiro.

JUMP

Uniasselvi/Fameg apresentam
sertanejo universitário com Léo

Lima e Banda, mais DJ Rafa Nicolodi.
Ingressos antecipados a RS 10 com
os alunos da Uniasselvi/Fameg.

CONTATOS eOUTRAS OPÇÕES
LONDON • 3055-ü0651 londonjaragua.com.br

BIER HAUS· 3275-486619198-0515
FUEL· 8433-00831 fueleventos.com.br

ARRIBA· 3371-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENACHOPE ECOZINHA· 3055-3058

KANTAN SUSHILOUNGE· 33711584
CHOPERIA SALOON � 3373-1673

lICORERIA FULL DRINK • 3275-1327
CHOPERIA SCONDIDINHO· 3373-1299

CACHAÇARIA ÁGUA DOCE· 3371-8942
CAFÉ FAZZENDA· 3371-3292
MOINHO DISCO· 9973-3866

JUMP CLUB· 9118-2001jjumpjaragua.com.br
ADEGA AIROSO MENEZES· 3370-0220

ZUM SCHLAUCH � 3376-4822
MOVING UPMUSIC ClUB • 8856-8389

SEVEN CHOPERIA· 9951-4497 ou 9106-9982

MOMMA.8479-6646Imomma.com.br
CARAMBAS· 333-22751 carambas.com.br
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* PORTUGAL

Travessias
paratleta Maria Helena

Eggert, de Guaramirim,
inicia uma nova fase
na vida, se dedicando

ainda mais às travessias em mar

aberto. E a primeira delas será

domingo, na Lagoa do Peri em .

Florianópolis. A prova inaugura
o Circuito Mercosul, um dos três

campeonatos que ela disputará
de agora até março. Como desa
fio inaugural, um percurso de 2,2
mil metros, distância que ela ain
da não chegou a competir. "Es
tou me preparando durante todo
o inverno. Acredito que tenho

pique para completar", afirmou.

Canoagem
Sábado tem prova de fôlego

para os praticantes da canoa

gem. Será a 2a Meia Maratona,
promovida pela Bio Radical, de
Guaramirim. A largada será às
l4h, nos fundos do clube de voo
livre no bairro Ilha da Figueira e a

chegada no' fundo do Posto Gua

ramirim, totalizando. 10 quilô
metros de percurso. Serão quatro
categorias em disputa e os inte
ressados podem fazer a inscrição
até momentos 'antes'da largada,
no valor de R$lO.

ANIVERSARIANTES

CF OS BRENltNB1:S (91
MI.OS) - Está na segunda

divisão do futebol

português

UHE OS1J (66 tHIQSJ
- Sexto colocado

,

na primeira divisão
francesa

SJ Utt"ilta ���41$fT<1j1J
M4!SJ - Está em quinto - Terminou em 1311 no

lugar na principal liga último campeonato
mexicana venezueliino

o reizinho da Vila'
Dorival Júnior tentava, criar juízo na cabeça de um dos

maiores talentos revelados nos últimos tempos no futebol bra
sileiro. Dorival encabeçou a campanha que pedia Neymar J?-a
Copa da África. Mas quando Dorival pensou no time e pediu
para trocar o batedor de pênalti, Neymar se achou no direito
de ofendê-lo. Dorival tentou dar um corretivo, que até P09.ia
ser exagerado, mas a diretoria santista, preocupada com ps· mi.:.:
lhões que poderia perder, resolveu passar a mão na cabeça do
moleque e dispensar o técnico. Venceu a indisciplina e a von -

-

tade apenas de lucrar. Perde o futebol e a intenção de se profis
sionalizar o trabalho nos clubes.

DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

TuíTADAS

Esporte 21

lo.::;;.
1-

. jZ
I
f

Contundido, Boca vi(\japara
Brasileiro de Velocross no MS

JARAGUÁ DO SUL
Vice-líder da principal catego

ria do Campeonato Brasileiro de

Velocross, o jaraguaense Luciano
de Oliveira, o Boca, viaja hoje para
a sexta e penúltima etapa da com
petição. Aprova será em Sete Que
das (MS) e lá ele tentará alcançar
Lui André Fietz, que tem 107 pon
tos, contra 92 de Boca.

A vantagem foi conquistada
na última etapa, em Passo Fun
do (RS), quando o jaraguaense
caiu e viu o adversário se afastar.
Nessa queda, Boca acabou rom

pendo os ligamentos do joelho
esquerdo e terá de competir a

base de remédios para aliviar a

dor. ''Adiei a operação para mais
tarde porque o campeonato está
no fim e acredito que tenho reais

condições de brigar pelo título",
afirmou o piloto.

Boca vem se poupando nos

treinos e terá aUXI1io de um ami

go, que será o motorista na via

gem até Mato' Grosso do Sul.
"Resolvi sair amanhã (hoje) para
ter tempo de descansar e chegar
inteiro na hora da prova". O pi
loto compete com patrocínio de
Protork, Sul Brasil Rolamentos,
Ashima Shi eAudicont.
-

PIERO RAGAZZI

Boca precisa tirar diferença de 15
pontos para o líder do campeonato
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Na área

Henrique .

Porto
Balanco dos Jasc

..:»
I/I1II-oncordo com a opinião de Iulimar Pivatto, na sua coluna de

terça-feira. Uma cidade com o poderio econômico de Iara
guá do Sul poderia render mais nos Iasc, Porém, vamos en

__ trar em uma discussão que não é o tema deste comentário.

Quero sim é enaltecer o desempenho de nossos meda1histas de
ouro, como Miriely dos Santos, que reina absoluta nos 100m com

barreiras e no salto com vara. A promessa Helena Gschwendtner
(lê-se Guei-xuen-diner) vai se tornando uma feliz realidade, com o

recorde nos 200m costas. Surpresa agradável também foi amedalha
de Roca Rositto, na carabina ar comprimido. Mas, o destaque in
contestável da nossa delegação foi Otávio Azevedo, filho temporão
do saudoso Dr. Murillo Barreto de Azevedo,' que quebrou o recorde
mais antigo da natação catarinense ao nadar os 200m borboleta em

2min05seg23. Medalhas com o doce sabor da nossa terra.

EDUARDO MONTECINO

De Chimiaa
Rafael Mueller
Conheci Rafael Mueller há

mais de uma década, quando
ele era atleta da equipe jara
guaense de basquete mascu-

. r'
lino e atendia' pelo apelido de
Chimia. Confesso que dentre
todos os atletas do grupo, difi
cilmente apostaria que Muel
ler seria um bom treinador da
modalidade,' sequer que seria
treinador. E aindabem que não

apostei, pois hoje ele é o cara.

Bicampeão Catarinense sub-15 e campeão brasileiro das Olimpía
das Escolares, sempre defendendo as cores do Colégio Evangélico
Iaraguá, Colocou seu nome na história e garantiu a cereja no bolo
dos dez anos daAjab. Parabéns Chimia!

Mais futebol
Os líderes tropeçaram na ro

dada de fim de semana da Se

gundona. Sinal de que ninguém
. terá vida fácil na competição,
principalmente porque faltam.
duas rodadas para o término da
fase de classificação. Já na Copa
Interbairros, foram definidos os

semifinalistas. Pelo que eu vi até
o momento, creio em um ligeiro

.

favoritismo para Ilha da Figueira
e Santo Antônio, Mas favoritis
mo se prova dentro de campo.

Xuxa
Depois de ser o artilheiro da

Taça O Correio do Povo, mesmo
jogando como lateral-esquer
do, o atleta Wilson de Ávila,
conhecido como Xuxa, recebeu
sondagem do futebol alemão.
Xuxa passou pelo país há al

guns anos,. atuando na quarta
divisão. Parece que os alemães
assistiram aos vídeos no blog
"Na área". Na era da informa

ção, nunca duvide até onde ela

possa chegar.

'f,!

SllE:lR

armarca,
masTimão vence
Cruzeiro faz dois no finalzinho e é o novo vice-líder

Muito equilíbrio nos clàsseos

regionais realizados na noite
de ontem, pela 24ª rodada
do Brasileirão.

__In destaque foi a vitória do
Corinthians por 3x2 no San

tos, em plena Vila Belmiro.
.....lLom o resultado, o Timão

segue na liderança, mas tem na cola
um novo time. É o Cruzeiro, que to
mou sufoco em casa do Ceará, mas
os dois gringos (Montillo e Farias)
resolveram a partida e fizeram 2xO
nos minutos finais. E no Engenhão,
o Botafogo, mesmo com um a me

nos, arrancou um empate heroico
em 2x2 contra oVasco, que saiuven
cendo por 2xO.

. O jogo na VIla Belmiro come

çou eletrizante e, com um minuto
de jogo, Durval colocou o Santos na
frente.A resposta corintiana veio na
sequência, quando Iarley, aos sete

minutos, deixando tudo igual.Aos 26,
abola sobrouparaNeymar que reco
locou o Peixe à frente, mas Elias, aos
42, fez comque os dois times fossem
com a igualdade para o vestiário. O

gol da vitória foi de PauloAndré, aos
24minutos da etapa final.

A Conmebol ontem publicou
uma nota dizendo que, como a Sul

Americana2010daráumavagapara
a Libertadores 2011, o Brasil perdeu
uma vaga na principal competição
do continente. Isso porque o atual

campeão, no caso o Internacional,
tira uma vaga do país onde está
sediado. Com isso, apenas os três

primeiros colocados do Brasileirão

passam à Libertadores do ano que
vem. Mas a CBF já se manifestou
contra e vai tentar reverter a situa

ção com aConrnebol.

Para re.cuperar
. o ·.embalo no

campeonato'
DA REDAÇÃO

A .24a rodada do Campeona
to Brasileiro será encerrada hoje
com apenas duas partidas. Mas
serão confrontos com equipes
nas duas pontas da tabela de

classificação. Na luta pelo título
nacional, o Fluminense enfrenta
o desesperado Atlético-MG, que
precisa .ganhar para. respirar .um

WASHINGTON ALVES/VIPCOMM

Montillo fez o primeiro doCruzeiro e ajudou o time a subir ao segundo lugar
. .

BRASILEIRO -� SÉf{IE APEON
CLASSIFICAÇÃO 24° RODADA

ONTEM
São Paulo 2x1 Guarani
Prudente Ox1 Palmeiras
Cruzeiro 2x0 Ceará
Goiás 3x1 Atlético-GO
Vasco 2x2 Botafogo
Santos 2x3 Corinthians
Grêmio 2x2 Ramengo
Atlético-PR lxO Internacional
HOJE
21h - Fluminense x Atlético-MG
21h - Vitória x Avaí

2SaRODADA
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 . Internacional x Corinthians
16h - Vitória x Fluminense
18h30 - Atlético-MG x Grêmio
18h30 . Avaí x Ceará

Rebaixados para Série B

pouco mais na sua briga contra o

rebaixamento. O mesmo caso do
clube de Belo Horizonte envolve
o duelo entre Vitória e Avaí, no
Barradão em Salvador.

Mais uma vez no Engenhão,
casa do Botafogo, o Fluminense
entra em campo contra o Atlé
tico disposto a se recuperar na

competição Após liderar o Bra
sileirão por várias rodadas, per
deu a primeira colocação para
o Corinthians há uma semana e

não quer ver os rivais na luta pelo
título abrirem vantagem. Nos ül
timo.s .sete jogos, o clube carioca

só venceu uma e empatou outras
três, o que ressalta a queda de
rendimento que preocupa o téc
nico Muricy Ramalho.

Na Bahia, o Avaí não quer ver
os seus rivais na briga contra a

degola encostarem na tabela de

classificação. Na 16a colocação,
a última antes da zona de rebai
xamento, o clube catarinense en
frenta oVitória em um momento

de total instabilidade. Na última

segunda, a diretoria demitiu o

técnico Antônio Lopes após a

equipe completar nove partidas
sem vencer.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CÂMARA DE
VEREADORES
oeJARA6UÃDOSUl

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2010
CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

OBJETO: O objeto da.presente licitação é contratar pessoa jurídica do segmento
gráfico para a prestação de serviço de impressão do Livro da Lei Orgânica Municipal,

de acordo com as especificações listadas no Anexo I deste Edital,
TIPO: Menor Preço.

REGIMENTO: Lei Federal n ° 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei Federal
n° 10.520, de 17 'de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4698/2002, de 03 de

,
outubro de 2002.

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 9hs do dia 06 de outubro
de 2010, na Recepção da Câmara Municipal, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 621,

Centro, em Jaraguá do Sul/SC.
ABERTURA DOS ENVELOPES; 9h30min, do mesmo dia (06/10/2010), na sala de

Reuniões, no endereço supracitado.
OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível, na Internet
no endereço www.cmjs.sc.gov.br. ou no endereço acima citado, junto à Diretoria

Administrativa.
Os anexos deverão ser solicitados após a retirada do edital no site da Câmara atra

vés de contato pessoal, por e-mail ou telefone conforme informado abaixo.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 13,350,00 (treze mil, trezentos e cinqüenta

reais).
INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no endereço acima, ou pelo fone: 0** (47)

3371-2510, ou ainda pelo e-mail: mauricio@cmjs.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 23 de setembro de 2010.

Natália Lucia Petry
Presidente

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FSTADODE SANTACATARINA

Tabelionato do Munícípio eComarca de Jaraguá do Sul
CarlosFabricioGriesbach,Tabelião

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

Tabelionato 6riesbach
Notas e Protesto

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

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

Apontamento: 157620/2010 Sacado:ALUISIO GffiOIA Endereço: ESTRADARIO NOVO S/N - ZONARURAL - CORUPA
Se - CEP: 89278-000 Credor: SAUWNEUMANN &CIAlIDA -ME. Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 66195 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ l.000,00 - Vencimento: 10/09/2010 -

�------------------_.::_--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157654/2910 Sacado: ANDERSONRODRIGUESDEOUVEffiA Endereço: RUACEL. PROCOPIO GOMFS
DE OUVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: CELlO BEN HURCOMERCIODE INFORMATICATIDA
Portador: - Espécie: DMI - N- TItulo: 332/09 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 201,12 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157646/20Ül Sacado: ANDRE PEDROSO Endereço: AGUAS ClARAS CAsA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRO DEFORMACAODE CONDUTORES LESSMANN TID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
26980 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 343,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157643/2010 Sacado: CARLOSANDREVARGAS Endereço: AGUAS ClARAS 175 - JARAGUÁDO SUL-SC
- tEP: 89258-410 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie:DMI - N°
TItulo: 25928 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,00 - Vencimento: 10/09/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Apontamento: 15765112010 Sacado: COML DE ALIMENTOS FERREIRA LIDA Endereço: R ROBERTO ZIEMANN 03
ebMPL 608 - CZERNIEWICZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89255-300 Credor: NUTRISUL SA PRODUTOSALlMENTI
Portador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 1219513001- Motivo: falta depagamentoValor: R$ 727,21-Vencimento: 08/09/2010
---------------------------------------.. ---------------------------------------------------------------------------------------------_ .. _--

Apontamento: 15772112010 Sacado: DAVI CHARLES BORTOUNI Endereço: RUA LEOPOLDO MAHNKE - Jaraguá do
SUl-SC - CEP: 89251-510 Credor: BANCO FINASA BMC S/A Portador: - Espécie: CT - N° TItulo: 4209903461 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 26.776,78 - Vencimento: 26/03/2010

Apontamento: 157297/2010 Sacado: DESENTUPlOORAJUNG GES1i\O AMBIENTAL L Endereço: AV.PREFElTOWAL
D'EMAR GRUBBA 4955 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-000 Credor: COREMMA TIDA Portador: - Espécie: DMI
- N° TItulo: 0704720501 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,00 - Vencimento: 07/09/2010

Apontamento: 157557/2010 Sacado: GUAPOS CHIWBUFFETlIDA Endereço: R JOSENARLOCH 2550 - JARAGUÁDO
SUL-SC - CEP: 89253-790 Credor: D ITALIA GRANITOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - W TItulo: 1744006 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 253,84 - Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 157540/2010 Sacado: HEliOWILMAR DE MOURAME Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 921,
- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: MANNES aDA Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 034784701- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 477,76 - Vencimento: 11/08/2010

Apontamento: 157644/2010 Sacado: JOICE SIQUEIRA QUEIROZ Endereço: R PAULO LEONI CASA - Jara�á do Sul-SC
- tEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Especie:DMI - N°
TItulo: 24043 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 202,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157603/2010 Sacado: MARCELO GENCIANO IAVIGNE PRADO Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN
299 - VIEffiAS - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89257-200 Credor: AUTO EurE LTDA. Portador: - Espécie: CH - W TItulo:
0006823 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 412,86 - Vencimento:-29/06/2010
----------------------------------------------_----------------------------------------------_--------------------------------------------

Apontamento: 1575�7 /2010 Sacado: MASSAFACIL COM E FAB PRODAL lIDA Endereço: R LEOPOLDO MANKE 230 -

CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: FSSAIND ECOMDEPRODALlMENTICIOS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 29587/2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$l.202,00 - Vencimento: 07/09/2010

Apontamento: 157341/2010 Sacado: PABLO CESARVARGASAPABIAZA Endereço: RUAILDO FORMIGAR! 171- CZER
NIEWICZ - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89255-260 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARIAIS lIDAME Portador: COM
MUNICARE CENTRO DE 10 Espécie: DMI - N° TItulo: 38068-C - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 300,00 - Venci
nlento:05/09/2010

Apontamento: 157435/2010 Sacado: PRAXIS COMERCIODEMAT. DE CONS Endereço: RUAWALDEMARWERNER842
- CORUPA-SC - CEP: 89278-000 Credor: BANCOABNAMROREALS A Portador:WELDTRON TECNOLOGIA EM S EA I

EsIlécie: DMI - N° TItulo: 311C - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.300,00 - Vencimento: 02/09/2010
-----------------------_.�-�--_.�------------_. __ ._---------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157652/2010 Sacado: RADIALRENOV DE CARRE11\S E TRUCKES IlDA Endereço: AV PREFWALDEMAR
GRUBBA 4955 - CENTENARIO - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89270-000 Credor: BElillNG TRANSPORTES E SERVICOS
TIDA Portador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 14649 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$180,OO - Vencimento: 08/09/2010
--------------------------------------_---------------------------------------------------------------------------_-----------------------

Apontamento: 157590/2010 Sacado: RENYEMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO Endereço: RUAARDUlNO PRADI
226 - SAO LUIS - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-670 Credor: GUMZ CONTABILIDADE E CONSUITORIA EMPRESA
Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 9200081764 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 207,00 - Vencimento: 06/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157640/2010 Sacado: ROSANE DRAEGER Endereço: JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA CASA - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 20350 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$166,00 - Vencimento: 10/09/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------------

Apontamento: 157722/2010 Sacado: SILVIA SANSAO Endereço: RUA LUIZGONZAGAAYROSO - JARAGUÁDO SUL-SC
- CEP: 89253-300 Credor: BANCO FINASA BMC S/A Portador: - Espécie: CT - W Titulo: 4233772037 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 40.796,40 - Vencimento: 05/06/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157641/2010 Sacado: TATIANEMICHAlACK Endereço: JOSEMAESTRI CASA - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89260-280 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN TID Portador: - Espécie: DMI - W TItulo:
26895 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157719/2010 Sacado: VAGNER RODRIGO CORDEffiO DA COSTA Endereço: RUAWAITER MARQUAR
DT - Jaraguá do Sul-SC - CEP:, 89259-700 Credor: CEliO BEN HUR COMERCIO DE INFORMATICA lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 1059/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 89,50 - Vencimento: 10/09/2010

, Apontamepto: 157579/2010 Sacado: VALDERES ZIMMER DA SILVA Endereço: RUA BERNARDO DORNBUSCH 1013
- JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-100 Credor: RCF INCORPORADORA lIDA Portador: - Espécie: DMI - W TItulo:
NP0000498 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 731,87 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157622/2010 Sacado:VANDERLEI LEANDRO IZIDORO Endereço: JOAO DOBRAWA - Jaraguá do Sul-SC
- tEP: 89255-010 Credor: CENTRO FORM COND LES lIDAEPP Portador: - Espécie: DMI - N- TItulo: 27942 - Motivo:
falta de pagameritoValor: R$ 65,00 - Vencimento: 10/08/2010
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EDUARDO MONTECINO

Segundo a Fundação Cultural, valor do prejuízo está sendo calculado. Laudo deve ficar pronto hoje

IN Ê 010

Dia dedicado
para lintpar
o queestragou
Fogo destruiu sala na,Fundação
Cultural e suspeita é de curto-círcuíto
JARAGUÁ DO SUL

.

Um incêndio destruiu
parte dosegundo piSO da
Fundação Cultural, àS 21h15
de terça-feira A suspeita
é de um curto-circuito na

rede de informática.

a manhã de ontem,
funcionários dedica
ram boa parte do tem

po para limpar a área e

arrumar um novo espaço para
trabalhar. De acordo com o pre
sidente da Fundação Cultural,
Jorge Souza, será preciso com

prar novos computadores, pin
tar as paredes e consertar a rede
elétrica. Ele disse que o valor do

prejuízo ainda está sendo ava

liado. "Técnicos da Prefeitura
estão fazendo o levantamento e

até amanhã (hoje) saberemos",
comentou.

Souza acredita que o fogo co

meçou com um curto-circuito no

servidor, que precisa ficar ligado
24 .horas J)0l: ..di� Os seguranças

perceberam fumaça no segundo
andar do prédio e chamaram os

bombeiros. Segundo o presiden
te do órgão, o fogo não destruiu
documentos importantes.

A expectativa é de que o

local seja recuperado e volte a

funcionar novamente dentro de
uma semana. O laudo da corpo
ração sobre as causas do incên
dio deve ser concluído hoje. Os
socorristas trabalharam por 50
minutos para apagar as chamas.

VILA NOVA

Cerca de quatro horas de

pois do fogo na Fundação Cul
tural, um outro incêndio foi

registrado, no bairro Vila Nova.

Segundo os Bombeiros Volun
tários' as chamas atingiram boa

parte de uma clínica de estética
na rua Walter Marquardt, por
volta da lh15. A suspeitaé de
no local também ocorreu um

curto-circuito.

• Daiane Zanghelini
daia.,'�q_ç�rr.���.�pp".�.�o�.�r. ... , .

NOTA DE
FALECIMENTO

A família enlutada de
'

Roberto Koegler agradece
ao hospital e maternidade

São José aos enfermeiros e aos
médicos que acompanharam

até sua última hora.
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