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. Quantomais
cedo,melhor

Ler para os bebês os
deixa receptivos a palavras e

sentenças mais complexas,
além de apresentá-los

.

ao fantástico mundo
dos livros.

SeusFillws
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Ehora e 'colar'
, ,

osnumeros
Maioria do eleitorado catarinense ainda não memorizou os números dos
candidatos. Pretendentes da região apostam em 'santinhos' e no corpo a

corpo para serem lembrados na urna no próximo domingo.
SEGUNDAVIA DOTíTULO ATÉQUINTA-FEIRA SEMANA DECISIVA NOCENÁRIO °OlíTICO

Páginas 4,5,7 e 11

55
o Correio do Povo inicia hoje a publicação de um especial sobre a Schützenfest, começando pelo

surgimento da festa. Reportagens vão mostrar as rainhas, reis do tiro e a programação da edição deste ano.

Faltam 9 dias para

Ai'WIDO

·0 SENADOR DO
EMPREENDEDOR �

l2

INDMDUAL

Morte em acidente
causa indignação
Cleverson Borges, 23 anos,
conduzia uma motocicleta

quando foi atingido por
uma Parati, na madrugada
de domingo. O motorista
do automóvel estava

embriagado, mas pagou
fiança e foi liberado.
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Relatório final
isenta prefeita

.

Comissão Processante
da Schützenfest vota
hoje as conclusões da
investigação, que atribui
a responsabilidade pelo
prejuízo da festa à Fábrica
de Show. Página 4
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2 História

'��992
O impeachment

de Fernando Collor
.

No dia 28 de setembro de 1992, a Câ
mara dos Deputados aprovou por 441 votos
a favor a abertura de processo de impea
chment contra Fernando Collor de Mello.
Em 2 de outubro ele seria afastado e Itamar
Franco assumiria interinamente. Era o fim
do primeiro mandato presidencial aprova
do pelaConstituição de 1988.

Sua ascensão ao governo foi alcançada
graças à postura de "guardião da moralida
de", que ele vinha construindo durante a

campanha. Sua defesa era em relação aos

temas que mais preocupavam a popula
ção - segundo historiadores, seu discurso
era focado no que diziam os institutos de

pesquisa no momento, fosse o combate à
.

corrupção ou avertiginosa taxa de inflação.
Como presidente, seu governo foi mar

cado pela implementação do Plano Collor e
a abertura do mercado nacional às impor

_
tações, além do início de um programa na
cional de desestatização. Seu Plano, que no

.

início teve uma boa aceitação, acabou por
aprofirndar a recessão econômica, corrobo
rada pela extinção, em 1990, demais de 920
mil postos de trabalho e uma inflação na

casa dos 1200% ao ano.

Além disso, denúncias de corrupção
política envolvendo o tesoureiro de Collor,
Paulo César Farias, feitas por Pedro Collor
de Mello, irmão de Fernando, deram início
ao processo de impugnação de mandato.
Antes mesmo de ser aprovado, o processo';
fez com que o presidente renunciasse ao

cargo � em 2 de outubro de 1992 -, deixan
do-o para seu vice, Itamar Franco. Collor
ficou inelegível durante oito anos,mas con
quistouuma vaga no Senado em 2006, pelo
Estado deAlagoas.

TRt\NS R"rE

Aumento 'da frota
,

"Na semana de 31 de outubro a 6 de
novembro de 1987, a edição semanal
.do jornal O Correio do Povo trazia uma
matéria afirmando que o transporte
coletivo de Jaraguá do Sul ficaria melhor
com o aumento da frota, que aconteceria
em 1988. Namesmamatéria, o presidente
daViação Canarinho na época afirmava
que o preço de Cz$ 7,00'da passagem
deveria, na verdade, ser de Cz$ 12,64.
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Comé�cio e polftica
Nascido em 1859, ProcópioGomes de Oliveira se

mudou ainda pequeno para Joinville, que na época
havia acabado de ser fundada. Nos primeiros anos de
vida, o garoto ajudava os pais João e Rosa no trabalho

,

agrícola - quando chegou à adolescência, no entanto,
nada o fez mudar de ideia: iria trabalhar com comér
cio no Rio de Janeiro. Ainda antes dos 20 anos, adqui
riu experiência como caixeiro viajante e, graças ao seu

conhecimento na área e de outros comerciantes, foi
convidado a voltar para sua cidade natal- Bom Jesus
do Parati, em Santa Catarina - para trabalhar com o

português Antonio Augusto Ribeiro.
Já casado com Maria Balbina de Miranda e Lemos,

fundou a Companhia Industrial, que se tornaria de

grande importância na importação e exportação do
Estado. A empresa iria durar até uma crise na área er
vateira. À vida no comércio seria somadá, mais tarde,
o trabalho como superintendente municipal de [oin
ville, entre 1903-1907 e 1911-1914. Além de coronel
da Guarda Nacional, Procópio foi ainda deputado da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina; entre 1913-
1915 e 1916-1918.

PELO MUNDO

1 2
. ,

Descoberta da Califõmia
No dia 28 de setembro de 1542, naviosmandados por

Juan Rodriguez Cabrillo descobrem a Califórnia, vindo
do oceano. Atualmente, o local é o porto de San Diego.
Mais tarde, o Estado se tomaria o mais populoso dos Es
tados Unidos, com cerca de 34mil habitantes, A Califór
nia é também o maior centro industrial do país.I"

�
,

,
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A primeira AIT

Neste mesmo dia, em 1864, Kalr Marx firnda em Lon
dres a primeira AIT (Associação Internacional dos Traba
lhadores). Também chamada de Primeira Internacional, a
organização procurou unir grupos políticos de esquerda e

sindicatos.No evento da fundação, um dos objetivos adota
dos foi a adoção de uma jornada de.trabalho de oito horas.

"18J1

lei do Ventre livre
Em 1871, o dia.28 de setembro foi marcado pela

promulgação da "Lei do Ventre Livre", precursora dá
abolição da escravatura. Segundo o que estava dispos
to na lei, os filhos dos escravos - chamados de ingênu
os ., tinham duas opções: ou ficavam com seus senho
res até os 21 anos, quando alcançavam a maioridade,
ou eram entregues ao governo.

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANTACAThRINA

Tabelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos Fabricio Griesbach,Tabelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃODEPRarESTO
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 i:>ROTESTO:

eyontamento: 158029/2010 Sacado: ALESSANDRODIEGODASILVA Endereço: BARAODORIO BRANCO 760 - Jara�á
do Sul-SC - CEP: 89251-400 Credor:METALURGICAE COMERCIOMARMIL lIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titiilo:
215SERIEl - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 436,66 :Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 1579fj1/201O Sacado: ANDERSON ALVES DE MIRANDA CRUZ Endereço: MANOEL DOS SANTOS -

CASA 535 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89258-804 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN
lID Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 26083 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 209,00 - Vencimento: 15/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157763/2010 Sacado:ANIITON RODRIGUES Endereço: RUAJOSE LRIBElRO 2718 - JARAGUADO SUL
se - CEP: 89258-001 Credor: DISTRIB DE BEBIDAS JOINVILLE lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 08160178
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 136,30 - Vencimento: 31/08/2010

,

--------------------------_-----------------------------------------------.---------------------------------------------------------------

Apontamento: 157744/2010 Sacado: ANTONIO BATISTA Endereço: RUAMANOEL DOS SANTOS - Iaraguá do Sul-SC -

CEP: 89256-000 Credor:VALCANAIAAUTO PECAS lIDAME Portador: - Espécie: DMI - N�Titulo: 48002 - Motivo: faltá
de pagamentoValor: R$ 612,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157906/2010 Sacado: ANTONIO CAE'D\NO Endereço: HENRIQUE KRAUSE 54 - I DA FIGUEIRA - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89258-000 Credor: FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
131189002 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$150,OO - Vencimento: 10/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157751/2010 Sacado: BYCUMPUCEMODAS EACESSORIOS lIDAM Endereço: RUAREINOlDORAU,
SAlA 3 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-600 Credor: DI TRENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES lID
Portador: - ESpécie: DMI - N°Titulo: 000055/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 352,00 - Vencimento: 13/09/2010
-------------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------,.----------------

Apontamento: 157959/2010 Sacado: CARlAARAUJO DASILVA Endereço: BR280KM 70 CASA - Iaraguádo Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo:
26552 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$188,80 - Vencimento: 15/09/2010
---------------------------_.=._-----------------------------------------------------------_----------------------------------------------_.:.

Apontamento: 157944/2010 Sacado: CENTER SOMAUDIO EVIDEO lIDA Endereço: RUAJOAO PLANINCHECK, 1619
- JARAGUADO SUL - CEP: Credor: INTERCASH FOM MERCANTIL lIDA Portador: GIANNINl SA Espécie: DMI -'N°
TItulo: 183279A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 795,16 - Vencimento: 06/09/2010

�ntamento: 157863/2010Sacado: CLEITONLUIZTAMAZZIAME Endereço:RUAWAI1ERMARQUARDT 130 - Jaraguádo
Sül-SC - CEP: 89259-700 Credor: FIDCMUITISEIDRIALREDFACIDR Portador: DAL PONTE CALCADOS DO NORDFSTE
lIDAEspécie:DMI - N'Título: 151442001- Motivo: falta de pagamentoValor: R$301,11-Vencimento: 12/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157960/2010 Sacado: CLEONICEDE LURDESBEUD Endereço:MARECHALDEODORODAFONSECA
ALAMEDA 25 - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-700 Credor: DILMAFABIANEFRANKOWIAKME Portador: - Espé
cie: DMI - N'Titulo: 2010020507 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 200,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento; 157660/2010 Sacado: CLOVIS DOMINGOS TEIXEIRA Endereço: RUA JOSE MAESTRE 404 - JARAGUA
99 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89260-680 Credor: PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE liVROS ilDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 59486054/4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.082,40 - Vencimento: 10/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157761/2010 Sacado: CRISTINA RODEIGUES DE ARAUJO Endereço: RI 112 S/N - CHICO DE PAUlA
Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-710 Credor: TFlNEIWORKS INFORMATICAlIDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo:
CRISQ62010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 260,00 - Vencimento: 10/08/2010

Apontamento: 158098/2010 Sacado: DEFASE SERV ELETRICOS lIDAME Endereço: RUA GERMANO MARQUARDT
253 - VIlA IAlAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89256-200 Credor: COMERCIAL HAVEG lIDA Portador: - Espécie:
DMI - N°Titulo: 17487-3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 13/09/2010

'

Apontamento: 157931/2010 Sacado: EDIL CARLOSDOlZAN Endereço: RUA SERGIO SABEL 181 - Iaraguá do Sul-SC
CEP: 89258-115 Credor: FIDEUS COM OIST BEBID lIDA EP Portador: - Espéde: DMI - N° Titulo: 7018 - Motivo: falta
de pagamentoValor: R$ 310,00 - Vencimento: 06/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157638/2010 Sacado: ELMAMACIELALMEIDA Endereço: ALFREDO CARLOSMAYERCASA257 - JARA
GUA DO SUL-SC - CEP: 89256-640 Credor: CENTRO DE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN lID Portador:
- Espécie: DMI - N°TItulo: 26292 - Motivo: falta depagamentoValor: R$ 152,00 - Vencimento: 10/09/2010
--------------- .. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---

Apontamepto: 157976/2010 Sacado: ENOC DE SOUZA ME Endereço: RUA CARLOS EGGERT 149-311 - VIlA IAlAU
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89256-330 Credor: EXPLOSAODISTRIBUIDORADEAUTO PECAS lIDA Portador: - Es
pécie: DMI - N°Titulo: 24578-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 649,08 - Vencimento: 12/06/2010

�;�t���t��-i57448i2oiõ���d�:-GÃucHo-sERVicosiÍDÃ-ME-Ê�d�;�ç�:RÜÃRODOLFOKROÊGERSN-�-ruO;DÃ
LUZ - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89264-215 Credor: JAClR LUIZSANTIAN Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 429 -

Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 990,00 - Vencimento: 25/08/2019
.

Apontamento: 158018/2010 Sacado: GERAlDO RODRIGUESDASILVA Endereço: RODOVIASC 406 - laraguá do Sul-SC
- CEP: 89260-000 Credor: RODRNELAUTO CENTEn lIDAME Portador: - Espécie:DS! - N°Titulo: 56-02 - Motivo:Jalta
de pagamentoValor: R$ 173,00 - Vencimento: 08/09/2010

Apontamento: 157455/2010 Sacado: JOAO PEREIRA DE CARVAlRO Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA SILVA 514 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRAMIDEAUTO PECAS lIDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
5528/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$116,oo - Vencimento: 10/09/2010
--------------------------------------------------------------_---------------------------------------------------------------------------

Apontamepto: 157639/2010 Sacado: JOSUE CEREBIAS NECKELDA SILVA Endereço: HERBERT BAUMANN CASA 322
- JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89260-810Credor: CENTRODE FORMACAODE CONDUTORES LESSMANN LID Porta
dor: - Espécie: DMI - N° Titulo: 20023 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 155,00 - Vencimento: 10/09/2010
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ ... ---

Apop.tamento: 157822/2010 Sacado: LEONIlDAKULKAMP Endereço: R. EUGENIO PIAZ 221 - VIlANOVA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89259-240 Credor: F P FPRESTADORADE SERVICOSLIDAME Portador: FlAVMAQ lIDAME Espé
cie: DMI - N°Titulo: 1074-5 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 249,00 - Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 157991/2010 Sacado: LUPES COM. CONE LIDAME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41 - JARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHlMYMODAS Espécie: DMI - N°Titulo: 744-B - Mo
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 779,76 - Vencimento: 14/09/2010

Apontamento: 158005/2010 Sacado: MARIO MARCELO RIBEIRO DE UMA' Endereço: RUA 25 DE JULHO 279 - VIlA
NOVA - Jaraguá do Sul-SC - CEP: - Credor:AIRTONPEREIRA Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 01 - Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 5.500,00 - Vencimento: 12/07/2010

.

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

Apontamento: 156761/2010 Sacado: MARLENE KREUTZFElDTVIEIRA & CIA ilDA - ME Endereçó: RUAXV DE NO
VEMBRO 1697 - CENTRO - AMPERE-PR - CEP: 85640-000Credor: BRADESCOLFASINGSA - ARRENDAMEN1DMERCAN
TIL Portador: - Espécie: NP - N°Titulo: 1182178 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 45.897,32 - Vencimento: 12/05/2009
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; Apontamento: 1579J9/2010 Sacado: MASSA FACIL COM E FAB PRODAL lIDA Endereço: R LEOPOlDOMANKE 230-
CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor: FSSAIND ECOMDEPRODALIMENTICIOSITDA Portador:
- Espécie: DMI - N'Titulo: 29750 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.355,00 - Vencimento: 10/09/2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------_-------------------------------------

Apontamento: 158195/2010 Sacado: MASSAFACILCOM E FAB PRODAL lIDA Endereço: R LEOPOLDOMANKE 230-
CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510Credor: FSSAIND ECOMDEPRODALIMENTICIOS lIDA Portador:
- Espécie: DMI - N''Titulo: 29750/2 - Motivo: falta de pagamentoValor:R$ 1.355,00 - Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 157951/2010 Sacado: MASSA FACIL COM.E FAB. DE PROD Endereço: LEOPOlDO HANNKE 230 - JA
AAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: ACEVEDO &DAll AGNOL lIDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
81639 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.964,09 - Vencimento: 03/09/2010

ÃP��t���t��-i58657i2õio-S;�d��MÊAABEWEiSS-MEwoiÃ-&;d�r�ç�:-RÜÃ-iüNÃillõ-iioGO-flli-�"üHÃDÚ1�
GUEIRA - JARAGUADOSUL - CEP: - Credor: GLEUBERHELDERPEREIRARODRIGUES Portador: - Espécie: NP - N°
Titulo: 01101- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 3.000,00 - Vencimento: 20/09/2010

Apontamento: 157859/2010 Sacado: MOACIR MANOEL PIlATTI Endereço: RUA PADRE FRANCKEN S/N - CENTRO
- Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89251-970 Credor: BANCOBRADESCO SA Portador: - Espécie: NP - WTitulo: 1979055 - Mo-
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 4.993,56 - Vencimento: 29/11/2006 - .

Apontamento: 157407/2010 Sacado: ODAIR GILBERTO FRANCA Endereço: RUA EGON KOCH 291 - JARAGUA ES
QUERDO - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-310 Credor: BANCO ITAUCARD S/A Portador: - Espécie: cr - W Titulo:
82602-44905420 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 30.563,51-Vencimento: 29/03/2010
------------------------------------------------------------------------------------------_--------------------------------.--------------

Apontamento: 157774/2010 Sacado: RADIAL RENOV DE CARRETAS E TRUCI<ES LIDA Endereço: AV PREFWALDE
MARGRUBBA 4955 - CENTENARIO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89270-000 Credor: BEHUNGTRANSPORTES E SER
VICOS lIDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 14667 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 180,00 - Vencimento:
09/09/2010

Apontamento: 157703/2010 Sacado: RENAN URACK SAGRILO Endereço: ALFREDO KRAUSE 62 - JARAGUA DO SUL
SC - CEP: 89251-410 Credor: FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 8125009 - Mo-
tivo: falta de pagamentoValor: R$ 150,00 - Vencimento: 10/09/2010

,

Apontamento: 157937/2.010 Sacado: STOCK&CRISTOFOUNICONFFEST lIDA Endereço: RUALEOPOlDOMAHNKE
46 - CENTRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-510 Credor: DEUCIASDAMAGRINHA IND LIDA Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 3265-A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 444,94 - Vencimento: 06/09/2010
------------------------------------------------------------------------�----------------------------------------------------------------- m
Apontamento: 157847/2010 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO GOMES DE'
OLIVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: SANJO COOPERATIVAAGRICOlADE SAO JOAQUIM Por
tador: - Espécie: DMI - N" Titulo: 13020/02 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 847,69 - Vencimento: 24/08/2010'

Apontamento: 15784!)/2010 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO GOMES DE
OLIVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: SANJO COOPERATIVAAGRICOlADE SAO JOAQUIM Por}"
tador: - Espécie:DMI - N° Titulo: 13178/02 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,02 - Vencimento: 29/08/2010 ;;

Apontamento: 1578411/2010 Sacado: THIAGO AIROSO MENEZES Endereço: RUA CORONEL PROCOPIO GOMES DE'
OLIVEIRA - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-201 Credor: SANJO COOPERATIVAAGRICOlADE SAO JOAQUIM Por- .,

tador: - Espécie:DMI - N°Titulo: 13756/01 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 405,41 - Vencimento: 28/08/2010

Apontamento: 157645/2010 Sacado: THIAGO,DE JESUS SILVANO Endereço: AV. MANOEL FRANCISCO DA COSTA
CASA 2620 - Iaraguã do Sul-SC - CEP: 89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN'
lID Portador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 27503 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 288,00 - Vencimento: 10/09/2010'

'c�rtifi���q�;�-��t�-Edit;.J-d�fu��çã�-d�-P;�t��t�f�i-p�bli��d�-;;�-;����:C�;:;�i�-d�-P��d:-��-d�t�-d�2ãiõ9i2Õiõ.
'

Iaraguá do Sul (SCl, 28 de setembro de 2010, '

Tabelionato de Protesto Griesbaêh
Total de títulos publicados: 37

- _ - - - - --

�� •• L ._ ...... _ •.... ;t:�., .. _.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO • Terça-feira 28 de setembro de 2010 Opinião 3

PONTO DE VISTA

o decálogo das almas feridas

A fim de
-

apaziguar o
mal-estar do

senhor Antunes
Escobar vou dizer,
para seu conforto,
que está muito

.

claro para mim
A _

as censequenoas
do fracasso
do socialismo
estatista.

Sinto-me
grato ao verificar que existe um debate

conceitual nos leitores deste jornal. Isso pro
move a discussão dialética longe do enlata

mento ideológico de alguns meios de comu

nicaçãomassivos. Nessa perspectiva, vou esclarecer
alguns condicionantes históricos ao senhor que fez

alguns questionamentos a minha coluna publica
da no dia 21/9/2010. Em primeiro lugar, ao citar as
"hostes conservadoras" estou utilizando a retórica

sociológica para identificar indivíduos que se com

portam no campo damoral epidérmica, centrada no
politicamente correto, porém imunes

a qualquer tipo de mudança social.
Em segundo, em nenhum momento

estive sendo imparcial nas minhas

considerações, já que apenas fiz uma

relativização de um artigo publicado
recentemente neste jornal, intitula

do "Um decálogo para fazer pensar"
(16/09/2010), 'que justamente faz

apologia do fantasma do socialismo

leninista. Não precisamos repetir o

que aconteceu no bloco comunista de

pós-guerra, que deu corda contextual a
muitos sonhadores ingênuos, esperan
çosos do alcance da prosperidade ma

terial nummundo construído com jus
tiça social, mas que reservava'nas suas
entranhas o fracasso do burocratismo

estatal. O que está sendo colocado em

questionamento é justamente a parciali-
dade do artigomencionado, que se tivesse passado pelo
olho escrutinador do senhorAntunes Escobar - "como

leitor de tudo que se publica" - também deveria tornar

se alvo de sua crítica, demodo a sustentar sua visão par
ticular do que significa imparcialidade.

Por outro lado, o meu artigo esteve centrado na aná
lise do uso de artimanhas para criminalizar outras for

mas de pensamento, e não namanipulação dos leitores
contra um ou outro sistema político. Estamos num país
que "vive a liberdade da democracia, que está aberto a

todas as correntes do pensamento", ou não?
A fim de apaziguar o mal-estar do senhor Antu

nes Escobar vou dizer, para seu conforto, que está
.

muito claro para mim as consequências do fracasso

do socialismo estatista e da burocracia coletivista do

modelo soviético. Principalmente em tentar concebê

lo como um socialismo pluralista e democrático. No

entanto, a essência da crítica intelectual deve estar

direcionada, além das instâncias do passado, tam
bém para a análise das consequências advindas de

ummundo que, até então polarizado ideologicamen
te, entrou numa fase contraditória entre democracia

formal e um tipo de sociedade que fundava sua sus

tentabilidade apenas na especulação financeira. Mas
para isso é necessário entender que avolatilização das

ilusões que estimularam as fantasias

da globalização neoliberal, centrada

na transição para o capitalismo da Eu

ropaOriental, dos tigres asiáticos e, so

bretudo, da prosperidade ilimitada dos
Estados Unidos, terminou pormostrar
averdadeira cara deummodelo em que
todos os agentes econômicos depen
demdomercado, nos quais os requisitos
da competição e amaximização do lucro
são colocados como regras fundamen

tais da vida e do progresso. O que não é

verdade, se observamos o desenlace' da

crise recente, "a um custo demuitos mi

lhões de vidas humanas" condenadas

sem dor a uma pobreza humilhante.
,

Entretanto, meu discurso estámuito

longe de ser um "deslize acadêmico", e
sim uma alternativa a ideias respalda-
das não apenas pelo fracassado feitiço

neoliberal, senão também por crenças dogmáticas que
apresentam as leis domovimento histórico como essen

cialmente capitalistas. Certamente, pensadores perse

guidos no regime stalinista tinham poucas chances de

sonhar, o realismo soviético coletivizava suas individu
alidades. No entanto, apesar do triunfo indiscutível das

forças produtivas capitalistas, seus defensores são in

capazes de mudar a convicção de que não existe e nem
haverá qualquer alternativa para o crescimento com'

inclusão social. Na verdade, a finalidade dos meus arti

gos é'provocar o senso crítico, de modo que os leitores

percebam que existem outras coisas "além da realidade

aceita sem discussão", tirando-os da zona de conforto,
martirizando-os parao bem ouparaomal.

"

"

SERViÇO

PALESTRA

Apevi nos Bairros
é hoje no Baependi

o programa Apevi nos Bairros promove hoje
às 19h30 a palestra Inovação e Sustentabilidade.

O evento gratuito acontece no Clube Atlético Ba

ependi com a palestrante MariaAparecida Pereira
Gonçalves, empresária, pós-graduada em Direito

Empresarial e em Direito da Propriedade Intelec
tual. Nessa edição os bairros atendidos serão Cen

tro, Vila Baependi eVila Nova. A presença deve ser

confirmada pelo telefone (47) 3275-7028 ou pelo
e-mail apevinosbairrosê'apeví.com.br.

GUARAMIRIM

Inscrição para
jurado voluntário

. Estão abertas as inscriçõespara o ProgramaJurado
Voluntário até o dia 6 de outubro. O projeto objetiva

.

facilitar a composição da lista anual de jurados da

Comarca de Guaramírim, correspondente ao ano de
2011. A ficha de inscrição pode ser enviada pelo e

mail gmmvar2@tj.sc.gov.br ou pessoalmente no Fó
rum, rua João SotterCorrea, 300, bairroAmizade, em
Guatarnirim. Informações sobre o programa e sobre

ser um jurado voluntário estão disponíveis no site

http://tjsc5.tj.sc.gov.br/juradovoluntario.
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COMUNICADO

. Empresa IMPACTO SERVIÇOS LIDA-ME, CNPl: 04.445.473/0001·53, Inscr.Mun.: 24459·7, situada na Rua Exp.
Fidelis Stinghen, 157, Centenário, Iaraguã do Sul, se, comunica o extravio do bloco de notas fiscais de serviço, com a

seguinte numeração: 51 à 100 e o extraviu do Livro de Registro de Serviços, n° 01

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL

.

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2010-FUMDEC

FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante trucado e traçado, escava
deira hidráulica e trator de esteira, em perfeito estado de conservação, manutenção e funcionamento,
com motorista/operador e combustivel, conforme especificação do Item I do Edital e Anexo II - Minuta
de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal na

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002 e Lei Municipal 49/2005. VALOR ESTIMADO PARA CONTRA·

TAÇÃO: R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais). DATA, HORA e lOCAL PARA

ENTREGAdos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 14 de outubro de 2010, no Setor de Protocolo

da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt na 1.111, bairro: Barra do Rio

Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09: 15 hs do mesmo dia, na sala

de reuniões da Gerênc;ia de Licitações e Contratos. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser

obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br Jaraguá do Sul .

(SC), 23 de setembro de 2010.

OllVlO BELTRÃO JUNIOR

Secretário de Administração
CELlOpAYER

Gestor do Fumdec

REGISTRO DE IMÓVEIS D�
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC

ISA MARTA MOHR ZlEMANN, oficiala :do

registro de imóveis da comarca de Jaraguá do
sul/SC, torna publiCO pelo presente edital, que
ROGÉRIOERSCHING , CI,n °235.514O-SESP
se, CPF N° 248.794.879-53 e sua esposa
MARU GRUTZMACHER ERSCHING CI N°

19Rj597.28SSS1-SC,.CPF N° 248.794.529-

04, escriturado -e auxiliar de escritório,
brasileiros, casados pelo regime da comunhão
parcial de bens, na vigência. da lei 6.515/77
residentes e domiciliados na rua 5-Prefeito

José Bauer s/n o, nesta cidade requereram

com base no art. 18 da lei n° 6.716/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado
na Rua 1239-sem nome, bairro três rios do

sul, perímetro urbano de Jaraguá do sul-8C,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

municipal de Jaragua do sul/SC, conforme

certidão n° 49/2010, expedida em 09.03.2010, assinando como responsável técnico, o técnico em

agrimensura Antonio da Silva, CREA n
o 4748�, ART n° 3642311-5. ° desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 2.534,93m2, sendo constituído de l(uma) parcela e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação do

presente edital, e devera ser apresentada por escrito perante a oficiala que subscreve este, no endereço
da serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, i683- centro, Jaragua do Sul/SC.

-:'" -- _ .. �-_.........,_.......__,_-
-.,.. .,_

!III;:'
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EleiçõesOnline
Giovanni

Ramos
o laranja na
onda verde
Empolgados com o aumen

to nas pesquisas, os eleitores de
Marina Silva (PV) promovem
tuitaços, divulgações em massa

do nome da candidata para que
ela apareça entre as palavras

I

mais publicadas no site, o cha
mado Trending Topics. Porém,
a verde apareceu ontem em

terceiro lugar no ranking, atrás
de Plínio deArruda (PSOL), que
não possui nenhuma estratégia
de marketing.

Campanha fora
As notícias publicadas no

site do candidato a deputa
do estadual Carlos -Chíodini

(PMDB) mostram' a intensifi

cação da campanha do peeme
debista fora doVale do Itapocu.
Chidoni investe pesado em

cidades próximas da região,
como Joinville e BarraVelha. O'.

candidato garante. que traba
lha em quase '100 municípios'
catarinenses.

www.carloschiodini..com.br

DIVULGAÇÃO

Aliados ocultos
Os três principais candida

tos ao governo estão na televi�
são pedindo votos para os alia
dós que disputam uma vaga na
Câmara Federal e Assembleia

Legislativa. Porém, arecíproca
não é verdadeira para todos ..

Há vários candidatos no Esta
do que escondem suas coliga
ções' partidos e. aliados no site
oficial. Nenhuma referência à

disputa para governador e pre
sidente. Esqueceram? Nada!
Buscam votos em outras siglas
e por isso mantêm a distância.

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

Tun:na�: 18 a,20/1 O, das 1 9h às 22h30

. ·Lo�afKPJar8guá do Sul

Valor: 1 Ox de R$25,00
.

In�uportável
Sabe o que é pior que receber spams de candidatos na caixa de

e-mails? Receber a propaganda por telefone. Atender ao telefone
e ouvir aquela gravação tosca, pedindo voto para fulano é ainda
mais chato e insuportável. Esse tipo de propaganda deveria ser

proibida por lei.

Coluna especial que vai ser publicada até
a véspera das eleições de 3 de outubro.

CP C --TZE F ST

Relatório finai
inocentaprefeita
Acusações contra prefeita são julgadas improcedentes
JARAGUÁ DO SUL

As acusações contra a

prefeita CecOia Konell
(OEM) investigadas pela
Comissão Processante
da Schützenfest
foram consideradas
improcedentes.
_,

Eque
aponta o relatório final

a comissão, a cargo do ve

eador Amarildo Sarti (PV).
documento foi entregue

aos demais integrantes da CP na

manhã de ontem. Hoje, às 8h30, o
relatório será votado internamente.

De acordo com o relatório, fo
ram julgadas improcedentes as acu
sações relacionadas ao convênio da
Prefeitura com aAcstvi, contratação
da empresaFábrica de Shaw, dadu

.

pla sertaneja Fernando e Sorocaba,
do uso debens públicos e servidores
municipais e da confissão de dívida'
feitaporRonaldo Raulino ao Ecad.

O relatório apontou a empresa
de Tijucas como única responsável
pelo prejuízo da festa. "Se somente
aFábrica de Shaw teve acesso àmo

vimentação financeira da festa, e só
a ela competia cumprir os contrato
de terceirização do evento, fica claro
que é de total responsabilidade da
mesma o pagamento dos prejuízos
financeiros gerados a fornecedores
e prestadores de serviços da XXI

Schützenfest", afirma o documento.
O relator recomendou que seja

instaurado um inquérito policial
para investigar o rombo da festa.
E acusa o dono da empresa, Genil
son de Medeiros, de má fé por não
comparecer aos depoimentos.

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo,com,br

Konell responde
. acusações de
Raulino

O depósito de R$ 147 mil em
uma conta da'Fábrica de Showem

Tijucas nos preparativos da Schüt
zenfest do ano passado foi uma
decisão do presidente da CCO, Ro
naldo Raulino. A afirmação é do
ex-secretário de Administração Ivo

Konell, que f€spondeu ontem as

ARQUIVO OCP

-

Comissão vota internamente nesta manhã o documento conclusivo

:OS PASSOS DO RELATÓRIO
Se for aprovado na comissão .

• O documento será encami
.nhado para a presidência da Câma
ra, que deverá marcar uma sessão

especial para votação em plenário.
Se também aprovado, o relatório
será enviado aoMinistérioPúblico e

Tribunal de Contas do Estado.

Se não for aprovado na comissão
• O presidente da Câmara po

derá indicar outro membro para
assumir a relataria, que deverá

apresentar outro documento.
Todo o procedimento, incluindo
a votação no plenário, precísa ser
concluído até o próximo dia 11.

criticas de Raulino publicadas na

última edíçãq de O Correio do Povo .

Segundo Konell, o argumen
to de Raulino de que o dinheiro
deveria ter sido depositado na

conta da festa é inválido. O ex

secretário apresentou extratos

das duas contas citadas para se

defender. "O repasse de R$ 147
mil ocorreu nodia 21 de agosto,
enquanto a conta na Blucredi
foi aberta no dia 3 de setembro.
E mais, os saques feitos na conta
de Tijucas depois· são todos .em

pequenos valores, nada próximo
de um sinal para pagar a dupla
Fernando e Sorocaba", comenta.

O ex-secretário também de
fendeu o presidente da Funda

ção Cultura, Jorge Luiz de Souza,
chamado de incompetente na

defesa por escrito apresentado
pela prefeita na CP da Schützen
fest. "Ele é honesto e sempre agiu
de boa fé. Talvez tenha errado

.

em não acompanhar o destino
dos R$ 147 mil, mas ele não será
mandado embora", afirma.
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A
campanha

eleitOral,�ntra
na fase decisiva.

, São apenas cinco dias para os candidatos
.

' conquistarem o apreço do eleitor. Os nú-

,," meros mostramque vale a pena a dedica-

ção exaustiva nessa reta final. Uma pesquisa feita

pele? Ibopê 'revelaque ainda tem muita gente em

dúvida sobre em qlJem votar.
,

':,;",'. O percentual de indecisos é de 63% na escolha
'â Assembleia Legislativa" e 69%· ao Congresso Na- '

cional, E ainda tem a decisão para as duas vagas ao
Senado, o que não acontecia desde 2002.

.Superada a fase de-escolha, é importante lem
brar o número do postulante. A mesma pesquisa
mostra que a grandemaioria dos eleitores não sabe
o número do candidato escolhido. Por isso, de hoje

I

'C' I,OIOrn
,

Os militantes e candida
tos dos partidos' da coligação
"As pessoas em primeiro lugar"
na região também aderiram às

ações de mobilização, no último
sábado. Coincidiu com o

I

desfi
le da Schützenfest, que deixou
cheio o centro de Jaraguá. O ve

readorAdernar Possamai (DEM),
a senadora,

,

Niura Demarchi
, (PSDB) e o assessor dela, Ilton
Piram, fizeram bandeiraço no

Praça Ângelo Piazera. Até Rai
mundo Colombo (DEM) foi sur
preendido com a proporção das
adesões em todo o Estado.

Expectativa
Enquanto Colombo comemora os resultados nas

pesquisas,AngelaArnin (PP) não dá tanta atenção para
os números, IIEu gostaria de dizer que temmuita gente
preocupada com pesquisas, mas a única pesquisa que
me preocupa é aquela do dia 3 de outubro, depois do
último voto depositado na urna. E tenho certeza de

que essa pesquisa vai nos colocar no segundo turno",
afirmou a candidata, destacando que no segundo tur
no "são novas composições, é um novo planejamen-

. to." Ou seja, segundo turno é PP e PT contra a tríplice.

FALA Aí!

Competência a

Marina tem, o que
falta é coragem para
peitar os corajosos.
PLíNIO DA ARRUDA SAMPALO

(PSOL), NO DEBATE DOS
PRESIDENCIÁVEIS DA RECORD
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ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

tinir t .

o.E.----�1:_.....--_------------------,
até sábado, O Correio do Povo disponibiliza um�'

FAÇ Icola para .evitar aquele branco na hora de votar. SU LA! liBasta recortar, anotar o número dos seus candida-

,tos, e levar junto no próximo domingo. Deputado Estadual

IImportante é também observar a ordem de No'domingo, �
votação. Se estiver votando para um cargo imagi - �W
nando ser outro, corre-se o risco de optar por um ,

nao esqueça "
candidato que não o da preferência do eleitor. Vale de levar para

, Deputado Federal ��
reforçar que este ano são seis votos. Começando a votação o, l
'para deputado estadual, depois deputado federal, ,título de eleitor e
primeira vaga para senador, segunda v�ga para se

nador, governador e, 'por último, presidente. '

E lembre-se: na disputa proporcional, escolha
quem vai de fato representar a região.Vote em can

didato daqui!
'

DIVULGAÇÃO

Assídua
Angela é a única candidata da majoritária que

estará na microrregião nesta semana que antecede
o pleito, confirmada a previsão da agenda. ,Tam
bém foi ela quem mais apareceu por aqui nestes
três meses de campanha. Ela virá a Iaraguá do Sul
na próxima sexta-feira, quando também circula por
Blumenau, São Bento, do Sul e Joinville. Neste dia,
Ideli tem atividades de campanha na grande Flo

rianópolis. Já a agenda de Raimundo Colombo está
indefinida.

'

mais um documento
oficial com'foto.
E lembre-se de

Senador Primeira Vaga

votar em alguém ,

I'
'

I da nossa região! Senador Segunda Vaga r

Governador

Presidente

Senado .Direito
O número de indecisos na Nenhum eleitor poderá ser

eleição ao Senado continua preso ou detido a partir de hoje
alto: são 45%, segundo o Ibope. e até 48 horas depois do encerra

Dos eleitores entrevistados, 24% mento da eleição, exceto em casos

indicaram apenas um candi- de flagrante delito, de sentença
dato. Luiz Henrique' da Silveira criminal condenatória por crime
(PMDB) mantém a liderança inafiançável ou de desrespeito a

folgada, com 45% das intenções .

.salvo-conduto. Essas situações es
de voto. A briga mesmo ficará tão previstas no Código Eleitoral.

pela segunda vaga, entre Paulo Hoje também vence o prazo para
Bauer (PSOB) eCláudioVignatti os partidos e as coligações indica
(PT), com 25 e 21% das inten- rem aos juízes eleitorais-os repre
ções, respectivamente. O dife- sentántes para o Comitê Interpar-
rencial serão os votos do PMDB. tidário de Fiscalização.

"

lei seca
A exemplo do que ocorreu nas últimas quatro eleições, neste ano não,

haverá lei seca em Santa Catarina. Amedida foi adotada pata não preju
dicar os comércios, que poderão comercializar bebidas alcoólicas livre
mente no dia 3 de outubro. Dependo da ótica, pode até ser bom deixar

alguns embriagados. Quem sabe, caem em si!

GUM
Contabilidade

gurnz.@,gumz.com.br
Oesde 1916
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CHARGE EDITORIAL

Semana decisiva
...� aqui a cinco dias os brasileiros vão às

urnas decidir quem serão os governan
tes do país. As pesquisas mostram que

...." boa parcela da população ainda está

indecisa, principalmente no que diz respeito
aos cargos legislativos, como

deputado estadual, federal e

senador. Infelizmente estes ín
dices são frutos da baixa qua
lidade da campanha eleitoral
até aqui, em que a maioria dos
candidatos não se propôs a abrir
um debate claro de propostas.

Esta semana é decisiva para
o futuro do país e a responsabi
lidade está nas mãos do eleitor,
que deve se esforçar para buscar o máximo de

informações sobre os candidatos, porque esta

escolha trará reflexos para vida de toda socie
dade. É uma decisão que deve levar em conta o

bem coletivo. Como O Correio do Povo já alertou
também, o eleitor da região precisa pensar ain-

da na representatividade doVale do Itapocu, que
hoje é órfão em Florianópolis e Brasília, vendo
seus pleitos serem sistematicamente ignorados .

Correntes pela internet pregam o voto branco
e nulo e mentem ao afirmar que em número alto

eles podem invalidar o pleito.
Votar em branco ou nulo é sim

plesmente se omitir de partici
par e deixar a escolha para os

outros. A forma mais inteligente
de protestar é votar com consci

ência, tirando do meio político
quem não tem capacidade e cará
ter para governar o país.

Na s�mana passada, uma

pesquisa do Datafolha mostrou

que o eleitor brasileiro tem, pela primeira vez na

. história, a educação como prioridade. O quemos
tra que a sociedade avançou e sabe que tudo co

meça nos bancos escolares.Votar em candidatos

que já se mostraram preocupados e engajados
com a questão é uma forma de votar consciente.

DOLErrOR

Regulamentação para resíduos sólidosDOLErrOR

Sobre.o "dia
mundial sem eare" A

Política Nacional dosResíduos Sólidos,
instituída pela Lei Federal nv 12.305/ lO,
é mais um importante instrumento

para a preservação do meio ambiente,
ou, ao menos, para minimizar os impactos cau
sados pelos resíduos oriundos dosmais variados
pro�utos e respectivos meios de produção.

E importante sa_lientar que, por ora, a lei
não é autoaplicável em razão da falta de regu
lamentação por decreto, cujo
texto deverá ser elaborado em 90
dias contados a partir de agosto,
quando a norma foi sancionada.

Vale destacar que esta nova

lei federal já vem causando certa

preocupação a alguns segmen
tos empresariais. Por desconhe
cerem as dimensões de suas

exigências, alguns empresários
questionam se, na prática, as

metas e
-

objetivos poderão ser

integralmente alcançados, e se

eventuais autuações e respecti
vas multas poderão ser evitadas,
além de já serem levantadas hi

póteses de inconstitucionalidade da norma.

Segundo a Constituição Federal, em seu art.

170, inciso VI, a livre iniciativa, ligada às fun
ções e atividades empresariais, deverá respeitar
e seguir os princípios voltados à defesa do meio

ambiente, levando-se em conta, como principal
fator, a extensão do impacto ambiental.

Cumpre destacar que uma das principais atri
buições trazidas pela lei é a "logística reversa",

a saber, "um conjunto de ações, procedimentos
e meios destinados a viabilizar a coleta e a resti

tuição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em ou

tros ciclos produtivos ou outra destinação final
ambientalmente adequada" (v. inc.XII, art. 3°).

.

_

Buscando exemplificar a viabilidade da apli
cação da logística reversa, cujos procedimentos
são semelhantes aos das "unidades "receptoras

de resíduos", vale mencionar
a iniciativa da empresa multi
nacional Motorola, que insti
tuiu um programa denomina
do "Ecomoto". Este programa é
uma ação ambiental mundial,
em que a empresa coleta, recu
pera e recicla baterias, aparelhos
celulares, rádios bidirecionais
e acessórios, além de pequenos
dispositivos eletrônicos.

Portanto, a "logística rever

sa", prevista na Lei Federal n.

12.305/10, acaba por ser tida
como aceitável e, aparentemen
te, aplicável, tanto sob o aspecto

empresarial quanto sob a análise constitucional,
restando claro então seu nobre objetivo de pre
venir e recuperar danos e prejuízos, com a ne

cessidade de integração entre União, Estados,
municípios e particulares, somando-se investi
mentos e esforços para a satisfação e conserva

ção de um bem maior, que é o meio ambiente.

reio que ninguém mais

aguenta ouvir as reclama

ções sobre o trânsito caóti
.._ co em nossa Jaraguá do Sul.

Apesar da "cultura europeia" na
região, o comportamento nas vias

públicas se assemelha ao padrão in
dividualista norte-americano.
-

Mas na quarta-feira passada,
dia'22, acordeimais
esperançoso quan
to a este assunto. O

primeiro passo, ou

melhor, a "primeira
pedalada" foi dada.

Parabéns aos or

ganizadores e aos

participantes do "dia
mundial sem carro"!

Visto com des
crédito por muitos, foi uma bela
iniciativa para levarmos adiante

uma ideia que funciona compro
vadamente em grandes centros

na Europa e na Ásia. Tenho certe

za que isto é uma questão cultural
que pode (e deve) ser implantada
aos poucos.

Mais ciclovias e programas de
carona solidária iriam com certe

za ajudar na conscientização dos

jaraguaenses.
Quem sabe seguimos adiante

com "um dia sem carro" pormês,
e por que não

Ii

um dia sem carro"

por semana?
Se pararmos para analisar, tudo

conspira a favor: queremos menos
trânsito,mais saúde, mais convívio
social, mais alegria no viver.

Como foi bacana
levar meu filho para
o colégio naquele
dia de bicicleta. No
caminho fui explí
cando a ele omotivo
disso tudo: "estamos

ajudando a dimi
nuir o trânsito na

cidade" - disse a ele.
Claro que pará

uma ideia, ou melhor, um concei
to de vida "pegar", ele precisa ser

aplicado continuamente até que
ele não cause mais estranheza no
dia a dia. Um exemplo disso é o

"sábado legal" no comércio jara-
.

guaense. Quem sabe um dia se

remos um exemplo nacional com
nossa "sexta-feira sem carro"..

"
Portanto,
a "Iogística

reversa", prevista
na lei Federal
n. 12.305/10,

acaba por ser tida
como aceitável e,

Quem sabe um
dia seremos
um exemplo
nacional com
nossa 'sexta-

feira sem carro'.

aparentemente,
aplicável.

""

Vidor Penitente Trevizan, advogado deDireito Ambiental
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GOLA liBERADA

Eleitorainda

precisadefinir
• •

ememorizar
Candidatos da região intensificam
campanha e apostam nos 'santinhos'
JARAGUÁ DO SUL

Faltam apenas cinco dias

para as eleições, mas
muitos eleitores ainda não
definiram quais são os

candidatos que merecem

um voto de confiança.
Saber o número de

cabeça, então, é algo
ainda mais difícil.

as
estão em cartazes espa

lhadospelas ruas, naspropa
.

andas eleitorais gratuitas,
os discursos dos candida

tos e nos chamados "santinhos",
que os eleitores sempr� encon

tram na caixa de correio. Mesmo

assim, parece que os números

dos candidatos - que devem ser

digitados na urna eletrônica para
confirmar o ato de votação - são a

informação à qual a memória dos
eleitores ficamenos atenta.

Ao todo, seis números que to

talizam 19 dígitos precisam ser

memorizados - quatro para depu
tado federal, cinco para estadual,

.

-

três para cada senador e dois para

governador e presidente. O pro
blema é que nem mesmo os dois

últimos são citados corretamente

pelamaior parte dos eleitores.
Segundo uma pesquisa do

Ibope divulgada ontem, mais da

metade dos eleitores catarínen

ses não sabe que número digitar
quando for selecionar os dois se

nadores e o governador do Estado.
Na presidência, os eleitores de

DilmaRousseff foram osmelhores

colocados, já que apenas 21% não

sabiam que o número da petista é

o 13. Aqueles que preferem Mari

na Silva ficaram na outra ponta -

74% não conseguiram lembrar do

número 43. Dos eleitores de Serra,
que escolheram o 45, 46% vão pre
cisar de uma cola na hora de votar.

Para evitar que as confusões

aconteçam também na escolha

para deputado estadual e fede

ral, os candidatos da região es

tão intensificando a divulgação
da

. campanha. Dieter Janssen
(PP) - 11011- e Carlos Chiodini

(PMDB) -15444 -, que concorrem

a uma vaga na Assembleia Legis
lativa, apostam principalmente
nos "santinhos", placas de ruas e

também na conversa direta com

os eleitores. "Só na última leva, já
imprimi um milhão de santinhos.
É preciso aumentar a aposta em

mídia", explica Chiodini.
.,

Dieter Janssen, que já percor
reu todos os bairros do municí-

.Geral 7

VOTA
BRASIL.

Cartório Eleitoral incentiva o uso de "colinhas", para impedir fila extensa na hora da votação

pio, joga forte no corpo a corpo.
"São 70 pessoas engajadas na

campanha só em Iaraguá do Sul.
Na região; são mais de 150. Esta

mos conseguindo fazer um bom

trabalho", aponta Dieter.
Carione Pavanello (DEM)

-25300-, outro dos concorrentes

da região para deputado esta

dual, acredita que os eleitores

acabam se confundindo pelo
número de candidatos de outros
locais. "Acaba que ninguém sabe

quem é daqui e quem é de fora,
é preciso eleger gente da região.
Estamos investindo em todos os

tipos demateriais e temos outras

ações planejadas que vão aju
dar o eleitor a gravar o número",
adianta Cacá.

Quem quiser garantir que os

números serão lembrados no dia
3 de outubro pode ir ao Cartório
Eleitoral, que distribui gratuita
mente as "colinhas". Os leitores

do O Correio do Povo também

contam com o acessório.

• Bruna Borgheti
bruna@ocorreiodopovo.com.br

.

Não sei ainda o número de todos

eles, e ainda não escolhi todos os
candidatos. Presidente já tenho
e já sei o número, governador sei
apenas o nome. No dia, a colinha

ajuda a lembrar.

NATAN DANIELCOLtA, 30 ANOS,
MONTADOR DE MÓVEIS

Já escolhi todos osmeus
candidatos, e tambémjá decorei
o número que preciso digitar,
memória não é problema.Não
pretendo levar cola, não costumo
usar em nenhuma eleição.

BRUNO BEHUNG, 70 ANOS,
APOSENTADO

Já escolhi todos os meus
candidatos.O nome eu sei,mas
o número não.No domingo,
pretendo levar uma colinha junto,
como sempre faço, senão faço
confusão e acabome perdendo.

AZENIR MARIA MADER,
45 ANOS, TECELÃ

Escolhi o governador, o presidente
.também,mas o número eu acabei
confundindo.Senador e deputado
nem cheguei apensar ainda.Estou
escolhendopela televisão, e nodia
vejo quais são osnúmeros.

MARTINHOVIANA TEIXEIRA,
27 ANOS, MONTADOR

FOTOS PIERO RAGAZZI

,
- t

'4.

Governador eu já decidi,ma os
número aindanão decorei.Essa
semana euvou decidir o que
ainda falta, e comos números
nãoprecisomepreocuparporque
tenho todos guardados em casa.

SÉRGIO FRANCISCO FORTUNA,
54 ANOS, GARI

."" 'II
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SCHUTZENFEST

Elapoderia ter
sido aprimeira
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Festa começou em 1989, mas ideia surgiumuito antes
FOTOS ARQUIVO OCP

JARAGUÁ DO SUL

Mirar um alvo e disparar
contra ele nunca foi algo
estranho aos imigrantes
alemães que chegaram
ao Brasil rios séculos
passados.

A
final, depois de se ins
talarem na nova pá
tria' as famílias jamais
esqueciam de três pro

vidências consideradas impor
tantíssimas. A abertura de esco

ras, igrejas e sociedades de tiro
faziam parte do cotidiano. Em

Iaraguá do Sul não foi diferen
te. A primeira Schüzenverein,
como era chamada na época,
surgiu em 1906 no Centro. De

pois, a iniciativa se espalhou e,
'ano após ano, 6 número de gru
pos cresceu até 'abranger gran
de parte da cidade. ,

Segundo a hístoríada Silva
Kita, a força da tradição tem

relação íntima com as guerras
que fazem parte do passado eu

ropeu. "Essas pessoas vieram
de uma região de muitos,con
flitos' por isso as corporações
nasceram, tendo a defesa corno

principal finalidade", explica.
Já em tempos de paz, os atira
dores continuavam treinando
a mira para se tornarem reis na

modalidade.. "As competições,
naturalmente, viravam festas",
complementa.

'

ENSAIO

No município, após muitas

confraternizações isoladas, em

1978, os diretores de cinco as

sociações tiveram a ideia de or- �

ganízar uma grande festa. Ela

reuniria, os frequentadores do
Salão Barg, Centenário, Guarani,I

o Vitória e Ribeirão Grande da Luz.
o Mas, a sugestão ficou apenas nos

·

planos, pelo menos, de imediato.
I

Somente em 1989 é' que a inten

ção ganhou força e, com apoio
do poder público, se transfor
Pl0U na Schützenfest. Durante o

I

.tervalo, Blumenau inaugurou
os festejos càtarinenses de outu
bro com a Oktoberfest.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.c�m.br
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Z FEST

Inspiração
foitrazida

.
.

deHannover
Antes de inaugurar a versão local,
organização viajou àAlemanha

.

� .
.

.

JARAGUÁ DO SUL

'Difícil foi começar. Fazer
quando ninguém sabia
fazer'. Essas duas frases
resumem as lembranças
de quem presenciou o

surgimento da Festa dos
Atiradores.

O
então Secretário de Cul
tura, Esporte e Turismo,
Balduíno Raulino, acom

panhou cada decisão re

lacionada à Schützeiifest, Uma
das primeiras atitudes foi ver de

perto a versão alemã da iniciati
va. Realizada na cidade de Han

nover, ela é uma atração antiga e

cheia de significados para a po
pulação. "Existe há mais de 500

anos e, na época, nos trouxe uma
série de ideias", explica.

Como convidados oficiais, os
representantes da administração
públicajaraguaense viram desfi

les, competições e apresentações
musicais. Por isso, ao retorna

rem, decidiram organizar uma

comemoração' totalmente tradi
cional. Antes de abrir os portões
do Parque de Eventos, em 13 de
outubro de 1989, porém, Raulino
recorda que uma das dificulda
des foi encontrar pessoas dispos
tas .ao desafio. "Não conseguia
montar a comissão, então peguei
a lista telefônica e comecei a ligar

.

,.
'"

"

para vanas pessoas, conta.

Já no momento da abertura
da primeira edição, outra situ

ação inesquecível para Raulino

surgiu. Segundo ele, trinta mi
nutos antes da solenidade não

havia ninguém no local. No en

tanto, conforme o tempo pas
sou, os pavilhões receberam um

público que surpreendeu toda a

equipe. liA meia noite nos obri

gamos a buscar outra banda para
continuar o baile, pois tínhamos
programado só uma. Fomos até
Schroeder e acordamos os músi
cos" lembra.

. Aquela Schützenfest reuniu 55
mil pessoas e contou com aparti
cipação de 20 sociedades de tiro.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

FOTOS ARQUIVO OCP
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Primavera exige cuidado
redobrado contra dengue
Chuvas etemperaturas �m elevação aumentam proliferação domosquito
Chuva e calor. A
combinação, típicã da
primavera, é também um

dos ambientes preferidos
do aedes aegypti.
./

que a larva do mosquito
transmissor da dengue
aproveita o calor e a água

..... acumulada pelas chu-
vas para se multiplicar. Por isso,
nesta época do ano os orgãos de

I saúde ficam em alerta.
Cuidados conhecidos pela po

pulação - como não deixar água
parada nem manter objetos que
possam acumular água no quin
tal, encher de areia os vasos de

plantas, tampar as caixas d'água,
acomodar o lixo em local apro
priado - devem ser reforçados. "No

ano todo nós estamos atuando con
tra a dengue. Mas com a chegada
do calor, o inseto ganha mais força
e precisamos ter ainda mais cuida
do", enfatiza José Edson Rodrigues,
do Setor de Zoonoses da Prefeirura.

Segundo o órgão, 452 armadi
lhas estão espalhadas pela cidade,
principalmente em locais onde
existe a circulação de pessoas'ou

produtos vindos de outros Es
tados. I'A armadilha é um pneu
cortado ao meio com água. Eles
estão em áreas industriais, trans
portadoras, hotéis e no comércio
em geral. Uma vez por semana,
vamos até o local, e coletamos as

larvas para análise", explica.
Nos estabelecimentos, ou resi

dências, situados na circunferên
cia de 300 metros da armadilha,
também são feitas visitas e orien

tações. Além disso, outros 206 pon-

tos estratégicos, como cemitérios,
ferro-velhos e lojas de materiais de
construção, sãomonitorados. "Nes
ses locais com muita água parada,
a gente faz visitas e orienta os pro
prietários", comenta. Somente nes

te ano, foram identificados em Ia
raguiá do Sul nove focos de dengue.

CUIDADO

Em dias de chuva, o auxiliar de

serviços gerais do cemitério central,
Aristeu Stadler, 44 anos, tem traba
lho redobrado. E que ele se preo
cupa em vistoriar todos os vasos de

planta sobre os túmulos. ITemmui
ta gente que ainda usavaso de vidro
e água. Se eu vejo, eu viro a água e

elimino o vidro. Tem que prevenir
a dengue", diz. A orientação, nesse
caso, éparaque a s pessoas encham
os recipientes de areia.

ESTADO

Santa Catarina livre da doença
Santa Catarina é o único Estado do país livre da dengue. Enquanto outros Esta

dos vivem epidemias da doença, até o momento não há nenhuma notificação de

dengue contraída em território catarinense. Dos 167 casos já confirmados, todos
foram "importados", ou seja, acontaminação ocorreu fora do Estado.

Aristeu, auxiliar de serviços gerais no cemitério,
vistoria os vasos de flores e elimina água parada

"
Tem muita gente que
ainda usa vaso de vidro
e água. Se eu vejo, eu
viro a água e elimino
o vidro. Tem que
prevenir a 'dengue.

ARISTEU STADlER, 44 ANOS,
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

"

I lAMENTO
. Febre alta é um dos sintomas

Os sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, man
chas avermelhadas e dor abdominal. Quem desconfiar dá doença deve procurar um
médico. No Brasil, pesquisadores já estão testando a vacina contra a dengue em

crianças e adolescentes, mas ainda não há perspectiva de oferta da imunização.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quinta-feira é último
dia para reimpressão
Prazo foi prorrogado 'e pedidos devem ser feitos junto ao Cartório Eleitoral

JARAGUÁ DO SUL

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) deu prazo até o dia 30,
'quinta-feira, para os eleitores
que precisam tirar a segunda
via do título eleitoral.

Pode pedir a reimpressão do docu
mento quem já tinha ou solicitou o título
de eleitor até o dia 5 de maio deste ano.

O pedido deve ser feito junto ao Cartório

Eleitoral, que em Iaraguá do Sul fica na
Marechal Deodoro da Fonseca, no Mar
catto Center, e atende das 12h às 19h.

De acordo com a chefe do cartório,
Simone Ladeira, a procura por soli

citações de segunda via do título está

pequena. "Muitos já regularizaram o

título. Somente na Arena Jaraguá, no
dia da Ação Comunitária da Weg, fo
ram 143 atendimentos", explica. Agora,
segundo ela, amaior parte das pessoas
que procura o órgão busca esclarecer
dúvidàs sobre a votação em si e tam
bém sobre como justificar a ausência.
Por isso, Simone lembra que já está

disponível, no. site www.tre-sc.gov.br e
no próprio cartório, o formulário para
justificativa que deve ser entregue no

dia da eleição em qualque seção.
Vale lembrar ainda que neste ano

o eleitor será obrigado a apresentar
dois documentos de identificação
aos mesários no momento da vo

tação: o título de eleitor e um docu
mento oficial com foto. Neste caso,

são aceitos á carteira de identidade;
carteira de identidade funcional, car
teira de trabalho ou de habilitação com
foto e passaporte. As certidões de nas
cimento ou casamento não serão acei
tas como prova de identidade.

Amedida é uma exigência da Lei
12.034 ünínirreforma eleitoral) que
foi criada e aprovada pelo Congres

,

so Nacional e sancionada em se

tembro de 2009.

MAIS DE 100 MIL
. VÃO ÀS URNAS

Em Iaraguá do Sul lO1,2mil eleitores
vão àsurnas no próximo domingo. E cer
ca de 1,3mil pessoas atuarão como me
sários no município no dia da eleição.
Todos os equipamentos já foram confi

gurados e ainda passarão por uma últi
ma auditoria, no dia 30. No total, 388 ur
nas serão utilizadas pelos jaraguaenses.
• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

I
, "
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"
Muitos já regularizaram
o título. Somente na
Arena Jaraguá, no dia
da Ação Comunitária

daWeg, foram
143 atendimentos.
SIMONE LADEIRA, CHEFE
DO CARTÓRIO ELEITORAL

"
PIERO RAGAZZI

Prazo para solicitar segunda via do título encerra nesta quinta-feira. No dia da eleição, é necessário também levar documento com foto

. M'ERCADO IMOBILIÁRIO É TEMA DE PALESTRA NO CEJAS

Especialista traz dicas e orientações
, ,

Acontece nesta terça-feira, dia
28, às 19h, no auditório do Cen
tro Empresarial de Jaraguá do Sul

(Cejas), a palestra Investimento
Imobiliário: um grande negócio.
O encontro será um espaço para
orientações sobre como diminuir
os riscos e aproveitar as oportu
nidades no segmento de imóveis.
"Será uma palestra dinâmica;
onde traremo.s algumas práticas
e dicas de como investir em imó
veis e gerir o patrimônio em prol
da rentabilidade e da segurança",
adianta o engenheiro Carlo Enrico
Bressiani, que conduzirá a discus
são. "Pesquisa e organização são

'I primordiais para o sucesso neste Bressiani é graduado em En-
'

ramo", acrescenta o especialista.' genharia Civil pela Furb, possui
"'De acordo com os organiza MBA em Gestão de Empresas

dores, temas como crédito, plane- Industriais pelo Instituit Qui
jamento, pesquisa e valorização mie de Sarrià, em Barcelona, e

serão abordados na palestra, que doutorado em Administração e

terá linguagem acessível e é dire- Direção de Empresas pela Uni-
cionadapara o público em geral. versidade Ramon Llull, tàm -

�II':'
A ínícíatíva ,é da Construtora ,ú�l�w�çle Barcelona. . ... , , ... _�p��jali�t�d�r���r.ante�lestradicasdecomQinvestifemimóveis, �

Proma em parceria com a Revista
.

Destaque Imobiliário. E os ingres- i

sos que custam R$ 20 podem ser

adquiridos com antecedência no

Café do Shopping Center Brei

thaupt e nos Postos Mime daWal
terMarquardt e daReinoldo Rau.
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Pesquisa revela que as

crianças terão maior facilidade
nos estudos, se tiverem a leitura
presente em suas vidas
desde pequenas

ara.

eusFi

A partir dos seis meses, hábito ajuda a formar vocabulário e facilita alfabetização mais tarde'
. Quem pensa que ler livros ria para as crianças desde os seis .para o Brasil, afinal a natureza a criança desde o seu nascimen-

e contar histórias
meses de idade. humana e o processo de desen- to. "0 quanto antes melhor. Pois

. O impacto da leitura sobre o volvimento são universais. aprendemos po� meio de experi- "
é importante só para desenvolvimento da linguagem E uma conclusão clara é ências concretas das quais par-

crianças maiores se dos bebês tem sido tema de vários que os pais que -promovem o ticipamos, mas também atra- Ao entrar na escola,

engana: Ler para os
seminários pelo Brasil, e está tra - . hábito da leíturà desde+éedo vés daquelas experiências das as crianças de três
zendo conclusões de estudos in- em seus filhos, vão colher os quais tomamos conhecimento a

anos que já possuem
bebês os deixa receptivos ternacionais. Entre os dados, ao frutos mais tarde. Nesses casos, partir do que os outros nos con-

o hábito de leitura em

família apresentam um
a palavras e sentenças entrar na escola, as crianças de as crianças têm influência po- tam. As crianças irão gostar de vocabuláriõ 300% maior
mais complexas; além três anos que já possuem o hábi- sitiva não apenas sobre a alfa- ler e ter uma relação prazerosa que aquelas que não
de apresentá-los ao

to de leitura em família apresen- betização, mas também sobre o com a leitura se propiciarmos a L
cresceram entre as

tam um vocabulário 300% maior desenvolvimento cognitivo em elas desde muito cedo esse con- pág�nas de livros.mundo dos livros. que aquelas que não cresceram geral, o que é fundamental para tato. Isso só fará que aumentem

entre as páginas de livros. Embo- o sucesso na escola. o vocabulário e passem a se ex- "

·uma
pesquisa recen- ra ainda não existam pesquisas Para a coordenadora infan- pressar melhor", explica.

te feita pela Academia nacionais sobre o tema, os estu- til do Colégio Evangélico Iara-
Americana de Pediatria dos que estão sendo desenvolvi- guá, Elaine Maurer de Moraes, • Debora Kellner
recomenda a leitura diá- dos em outros países se aplicam a leitura deve .ser colocada para deborak@ocorreiodopovo.com.br

. ,
,

Vantagens além da alfabetização
Ler desde cedo para o seu filho

o ajuda na familiarização com as

letras, características da escrita,
.sons, segmentação das palavras
em sílabas. Mais adiante, a criança
identificará fonemas e compreen-

, erá como funciona o sistema al
i .bético, Além do mais, com a lei-
ra frequente a criança aprende a

ter foco e concentração, uma vez

que os pais a mantém prestando
atenção no livro.

Os benefícios não param por
aí. Cultivar o hábito da leitura

desde cedo estreita a relação en

tre pais e filhos. Os laços se for
talecem por meio de interações
regulares, sensíveis e amorosas.

Esta aproximação positiva re

força a saúde emocional, o que
. ajudará a criança, no futuro, a se

empenhar na escola..
Alguns pais ainda têm dúvi

das quanto a pratica de leitura

para os pequenos. Mas, de acordo
com Elaine, não há nenhum tipo
de prejuízo. "Até hoje, só vimos

.

beneffcíos. De maneira alguma

as crianças podem ficar confusas colhido deve chamar a atenção.
com o que está sendo dito. Essa Os pais devem procurar aqueles
aproximação com o universo da que contenham figuras grandes e

leitura, mesmo antes de saber ler, coloridas, texturas, sons e forma
só fará com que haja a percepção tos diferentes. E para as crianças
que o livro é coisa boa, que dápra-maiores a história deve ser curta

zer, onde a fantasia se apresenta e o tempo deve ir aumentando
de maneiras diversas e fascinan- gradativamente. Livros de bor

tes", complementa.
' racha e de pano e os que possam

Porém, é preciso que os pais ser manuseados por ela própria
estejam atentos ao o que está, também são uma boa opção. O
sendo passado 'para a criança. O livro deve se tornar próximo das
livro deve estar de acordo com

. crianças tanto quanto um brin-
� .

tã d 1
.

"0 li
.

d " da tatxa. e ana.. e a.;: 1VfO .es ... ' ,que 0.·., recomen a."., ....

Bebês que 'leem' com os

pais crescem entendendo que
livros são fontes de prazer

.e informação, porque estão com
"eles em uma situação gostosa
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Universo TPM

Elijane Jung
Nossa parte"
Todo

mundo se acha ocupa
do o bastante para realizar
boas ações. É a desculpa de
sempre: correria, distraído,

concentrado ... E aí acaba passando
.

a oportunidade de ser gentil com alguém,
ou mesmo educado. Doar sangue, livros

parà uma biblioteca, roupas para uma

igreja ou alimentos para uma ONG. Fora
isso, aquelas pequenas ações de gentile
za, que não duram mais que cinco minu
tinhos, também são esquecidas. Ajudar
alguém a carregar as compras do super
mercado, segurar a porta para quem está
atrás, levar uma caixa de chocolates para
o pessoal do trabalho, ceder seu lugar no
ônibus para alguém... Enfim, fazer uma
pequena parte do bem, que esperamos
sempre dos outros. Que tal começar?

CTRL C + CTRL V
,

'

o II'NE'STtAGNTO Nf;CEsSlRIO PARA UM CORPINHO LIKDO VllNW.C!ell.ltwm)S,.COM.IR
�--------------------�

N:JS a... AOGs •.

Artista de peito
A 2g' Bienal de São Paulo iniciou no último

fim de semana e, não diferente da última vez,
causou polêmica. São 159 artistas do mundo

todo, mas urn em especial, chamou a atenção
não só 'do público, mas também da mídia. A

coleção "Inimigos" do artista Gil Vicente traz

retratos em preto e branco de personalidades
sendo assassinadas. George W Bush, a rainha
Elizabeth e o papa Bento 16, são algumas das
vítitnas do artista, assassinados com tiros na ca

beça. O presidente Lula é degolado, de acordo
com o artista, porque inicialmente cadaurn teria
urna morte diferente e Lula foi urn dos primei
ros. Parece que Vicente mudou de ideia e "ma

tou" todos os outros com urna pistola, para não
confundir o público. Na declaração do artista,
ele disse que com asobras conseguiu expressar
sua raiva da classe política. E que raiva!

Mulher 13

BISCOITO
DA SORTE
Tenha coragem para

. dizer o que pensa.

LORD CAFA RESPONDE
P: Lord, suspeito que minha melhor amiga

apanha do marido. Somos amigas há muitos
anos e nossos maridos também. Uma vez to

quei no assunto e ela desconversou e ficou um

tempão sem falar comigo. Como fazê-lo parar?
R: Esse negócio é complicado. Primeiro por

que ela deveria tomar a iniciativa de denunciá-

No cultivo de uma horta ou jardim. Dedi
que-se a plantar legumes e hortaliças, que vão
direto para o seu prato. Ou então, faça can

teirinhos de flores multicoloridas e folhagens
variadas. O cultivo da terra é considerado por
muitos uma terapia. E se você mora em aparta
mento, há inúmeras formas de ter seu canteíri-

.

nho na sacada. Que tal? Se joga, chuchu!

ECA! ABANDONA:
Essa história de dormir com ma

quiagem. Além dos poros fechados e

do envelhecimento precoce da pele,
não tirar a maquiagem pode prejudi -

.

car a visão, sendo que algumas par
tículas do rímel ressecado ou do lá

pis de contorno podem machucar os
olhos. Abandona essa preguiça, viu?

lo. Segundo, porque ela se nega a sequer ad
mitir para a melhor amiga. Talvez seu marido

possa tentar arrancar alguma coisa do troglo
dita. Sou contra a violência, mas nesses casos
minha vontade é de escangalhar o miserável.
Humpf! Pois bem,'agindo clvllizadaménte, de
núncias anônimas são uma ótima solução.

7al2 e
PliqUe I�Dje· PREFEITURA

DE JARAGuA DO SUL
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CLIC DO LEITOR
A Mel émuito especial

para a família de
Flávio Tubino. Mas
eles terão que se

mudar para um
apartamento e não

podem levá-Ia junto.
Por isso, eles procuram
um novo lar para aMel
e se comprometem a

ajudar com despesas.
Para adotá-Ia, entre
em contato pelo

telefone
(47) 3283-2483.

CRÔNICA
'QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

Poesia nos ônibus e nos terminais

Poesia
no Ônibus e livros nos terminais

não são exclusividade desta ou daque
la cidade. No Rio de Janeiro, o Projeto
Circulando Cultura colocou versos de

poetas consagrados como Carlos Drummond
de Andrade, Olavo Bilac, Cruz e Sousa e outros

grandes nomes da poesia brasileira, em todos os
ônibus que circulampor lá. Os poemas são colo

cados em cartazes que são afixados nos ônibus.
AAcademia Brasileira de Letras seleciona os po
emas e quatrocentos cartazes
são rodiziados a cada dois
meses dentro dos ônibus:

Em Campinas, São Paulo,
há o projeto

li

Leitura, a me

lhor viagem', que disponibiliza
livros aos usuários do trans

porte urbano em nove termi-.
nais. O acervo é composto de
milhares de títulos, com tendência a aumentar,

pois sempre há doação de empresas e de usuários.
Os livros são dispostos em bancas, com agentes

, atendendo os usuários, que podem levar o livro

gratuitamente. Nem todos devolvem, mas como
há doações, não há perigo do acervo acabar.

Em Brasília, existe Q projeto "Parada Cultu

ral", que consiste em estantes de livros dispo
nibilizados em 35 paradas de ônibus. Os usuá
rios do transporte urbano podem ler enquanto
esperam o ônibus ou levar o livro para casa e

depois devolver. Há obras de vários gêneros e

livros de qualidade, que são emprestados ao pú
blico numamédia demil volumes pormês, sem
fichas nem,controles. A devolução depende da
consciência de cada um.

Também em Brasília, existe o projeto Cul
tura no Ônibus, iniciativa de um cobrador,
que disponibiliza livros dentro dos ônibus,
como uma biblioteca itinerante.

Como vemos, a ideia não é nem nova nem

original, mas é muito bem-vinda, pois dá aces

so ao livro a muito mais leitores, sem custo ne

nhum. E a comunidade ajuda a compor o acer
vo. Além das cidades que usei como exemplos,
hámuitas outras adotando a ideia, como Floria

nópolis e Joinville.
Em Florianópolis, também

há poesia nos ônibus, há vários
anos. Os cartazes com os poe
mas são pequenos, tamanho

A4, mais ou menos, mas a poe
sia está lá, para quem quiser ler.

E foi inaugurado, recente-

mente, o projeto Floripa Letra

da, que colocou à.disposíção do público, 'em três

terminais, inicialmente, livros e revistas. O pro
jeto também aceita doações, mas não fica nin

guém junto das estantes, para cuidar, demaneira
que não gostei nada do que vi lá Desembarquei
no terminal do Centro e prestei atenção na es

tante, que estava bem na plataforma na qual eu
parei. Havia apenas uns poucos livros bagunça
dos em cada "andar" da estante, O público da

grande Florianópolis parece que não está muito
apto a cuidar e usufruir do projeto sem que haja
um agente para coordenar e organizar.

Precisamos aprender a valorizarmais as ini
ciativas que incentivam a leitura.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Breithaupt 1
• Resident Evil 4 (teg) (15h, i7h, i9h, 2ih30 -

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

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Resident EviI4'(Leg) (14hi0, i6h30, i8h45,
2ihi0 - todos os dias)

• Cine Breithaupt 2
• Karatê Kid (Leg) (14h20 - todos os dias)
• Nosso Lar (Dub) (17h, i9h, 2ih20
- todos os dias)

• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h20, i6h50, i9h20, 2ih50

- todos os dias)

• Cine Garten 6
· ° Último Exorcismo (Leg) (14h, i6h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)

.

• Cine Breithaupt 3
. • Par Perfeito (Leg) (15h,l7h, i9h, 2ih
.> todos os dias) (13h30 - qua, sab, dom)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O Último Exorcismo (Leg) (14h, i6h, i8h, 20h,
22h - todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil4 (Leg) (13h45, i6h, i8h30, 2ih
- todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Nosso Lar (Dub) (14h, i6h30, i9h, 2ih45
- todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
• Gente Grande (Leg) (14h30, i7h, i9h15, 2ih30

- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• O Último Exorcismo (teg) (13h30, i5h30, i7h30,
i9h30, 2ih30 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Amor à Distância (teg) (18h50, 2_lh
- todos os dias)
• Karatê Kid (Leg) (13h30, i6hi0 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Wall Street 2 (teg) (13h40, i6h20, i9h, 2ih40

- todos os dias)
• Cine Neumarkt 4
• Resident Evil 4 (Leg) (15h, i7h15, i9h30, 2ih45

- todos os dias)
• Cine Garten 2
• Amor à Distância (Leg) (13h30, i5h40
- todos os dias)
• Coincidências do Amor (Leg) (17h50, 20h, 22hi0

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (14hi0, i6h40, i9h20, 2ih50

- todos os dias)

'. Cine Neumarkt 6
• Wall Street 2 (Leg)
(13h40, i6h20, i9h, 2ih40 - todos os dias)

.http://luizcarlosamorim.blogspot.com • Cine Garten 3
• Gente Grande (teg) (14h30, i7h, i9h15, 2ih30

NOVELAS
·ARAGUAIA TI TI TI

Edgar combina com Marcela de fugirem para
o Rio de Janeiro. Luti confessa que Ariclenes é seu

pai e Valquíria não se conforma com a mentira

do namorado. Luisa vê Marcela partindo e conclui

que ela foi encontrar Edgar. Amanda aparece na

casa de Jorgito para consolar Camila. Luisa conta

para Bruna que Edgar saiu do flat e pode ter de

sistido do casamento. Marcela encontra Edgar no
aeroporto. Luisa insiste que Bruna beba água e a

dopa com um remédio para dormir. Gustavo pede
para Luisa localizar Edgar e ela pressiona Julinho.

Ninguém consegue achar Edgar e Camila acredita

que e!e realmente desistiu do casamento. Gabrie

la discute com Valquíria. Luti entrega as flores de

Victor Valentim na casa de Camila e fica fascinado

ao vê-Ia vestida de noiva. Edgar e Marcela se pre

param para embarcar para o Rio de Janeiro quando
Julinho surge no aeroporto.

Antoninha se surpreende ao ver Solano e desco

brir que ele é seu neto. Fernando fica eufórico com o

tamanho das terras de Antoninha. Solano tenta domar
o cavalo de Manuela. Cirso avisa a Manuela sobre a

presença de Solano. Manuela se enfurece com a ou

sadia de Solano e os dois discutem. Antoninha pede
para contar a verdade sobre as origens de Fernando,
mas ele se recusa a ouvir a mãe. Cirso resolve en

tregar a Max a lista com o nome dos trabalhadores

para ter seu emprego de volta. Solano se revolta com

a atitude do pai em não querer ouvir a avó e o leva

à força até seu quarto. Manuela tenta disfarçar o inte

resse por Solano. Vitor aparece de surpresa na fazenda

de Max e Manuela fica decepcionada. Antoninha conta
para o filho sobre a maldição que acomete os homens

de sua famãia que permanecem no Araguaia. Antes de
falecer, Antoninha implora Que Fernando vá embora.

PASSIONE
Noronha garante a Fred que não sabe de nada

sobre o suposto roubo de Saulo. Laura enfrenta Meli

na e afirma que não vai mentir para Bete sobre Diana .

Môhica conta para Sinval que Danilo era o pai do filho
de Fátima. Bete mostra a carta anônima para Mauro.

Antero pede a Gemma para não contar nada a Brígida
sobre o passado deles. Danilo implora ajuda a Saulo,
que o expulsa de casa. Bete pergunta a Laura o que
aconteceu entre Melina e Diana. Noronha conta para
Saulo a conversa que teve com Fred. Lorena vai à casa
de Agnello tirar satisfações sobre o relacionamento do

ex com a sua mãe. Bete fica nervosa ao se deparar
com policiais em sua casa. Valentina arma para Clara

perder o emprego, quando Totó chega à cantina.

o alvo ,final RIBEIRÃO DO TEMPO

Carlos fica alegre ao ver o pai. Newton explica
para o filho que a polícia continua a acusá-lo, mas
ressalta que ele vai poder responder o processo em

liberdade. Tito fala para Filomena que não esperava
encontrá-Ia no Agito. Arminda avisa a Elza que não

quer que Diana fique com maus hábitos na alimen

tação. Diana aparece para jantar com uma combi

nação estranha de roupas e Arminda a recrimina.

A menina diz à executiva que convidou Jaca para

jantar com elas. Arminda pede para Elza dispensar
Joca quando ele chegar. Diana fica. triste. Jaca liga
para Diana, que conta que Arminda ficou br.ava por
ela tê-lo' convidado para jantar com elas.

. 1",1 ,
" "i

,Q �x�ficial d� marinha 8qbpy levp uma vida tfanquila n 'búrbiode
,

Los Angeles, com sua mulher e a filha de 16 anos. Cerni no "e, eles são
convidados pelos seus novos vizinhos para ir até uma badalada boate no
centro da cidade. tudo vai bem até a esposa de Bobby sofrer forte asse
dio de um dOS donos do clube. Quando Bobby percebe a situação entra
imediatamente em ação, mas acaba, acidentalmente, tirando a vida do

pervertido. Q problema fica ainda maior quando o irmão mais velho do ta
radoé Om,aior traficante da cidad�,q'ue imediatamente ofer.ec.e a recom
pensa de.l�llNão de dól�reS qara qpem entregar a çabe� �e Bobby.. ,

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
. ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Fuja do centro das atenções no tra

balho. Poderá ganhar dinheiro com

atividades feitas em sigilo. Boa fase para fir
mar um compromisso. Uma iniciativa da sua

parte resolverá urna questão antiga e abrirá
novos caminhos em seu relacionamento.

,TOURO
(21/4 a 20/5)
O dia de hoje traz a possibilidade de

inovação. Poderá ganhar dinheiro atra-

vés de duas fontes de renda. Interesses
em comum vão fortalecer o romance. Aja de forma
dinâmica e com mais tato, sem se impor. Você tem
gênio forte e nem sempre os outros aceitam.

GÊMEOS
, (21/5 a 20/06)

• 'ii I. A Lua confere mais vivacidade para
li llil!

desempenhar suas tarefas. Criativi-
dade é algo que não lhe faltará. Compro

misso e seriedade vão estar em harmonia com

afeto e carinho. É fundamental que se tome

consciente da importância de suas relações.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Novos projetos vão atrair o seu interes

se, mas convém agir sem se expor. Boa
noite para lutar por sua privacidade. No

romance, as relações estáveis contam com maior
-

proteção. Um pouco mais de atitude pode ser o

segredo para a resolução de alguns problemas.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Use e abuse da sua força de comu

nicação para divulgar suas idéias e

projetos. Cursos de aperfeiçoamento
podem vir a calhar. Nos assuntos afetivos, você
terá a solidez que deseja. Se for viajar, poderá se
divertir muito ao lado de quem gosta.

VIRGEM
, (23/8 a 22/9)
! A Lua geminiana indica que as suas
,

idéias estão fervilhando, podendo' ob
ter vantagens financeiras neste dia, No

campo sentimental, tudo sugere que você terá
muito mais segurança. Acredite na sorte, você

pode ter uma bela surpresa com a Lua Cheia.

LIBRA
.

(23/9 a 22/10)
Jogue suas energias no trabalho e

veja como este dia pode ser produ
tivo. Agarre a chance de transformar

velhas idéias em novas. No amor, romance sério
terá maior proteção astral. A sua sensibilidade

, para intuir pode trazer algo novo para sua vida.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Lua e Sol aumentam a sua atração
pelo mistério e pelo desconhecido,

daí seu sucesso em pesquisa, inves
tigação, psicologia e esoterismo. À noite, po
derá optar por mais privacidade. Sua emoção
estará ligada à espiritualidade.

SAGITÁRIO

e (22/11 a 21/12) ,

A Lua favorece a troca de idéias e

a liberdade de ação. Há boas chan

ces de trabalhar em casa ou de se

dedicar a uma atividade autônoma. O astral é
de grande seriedade no romance. Não se dei-

.

xe abalar pelas mudanças: elas podem tornar

este dia ainda melhor.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
O setor profissional vai receber uma
nova alavancada no início da tarde,

mas ao que tudo indica saberá fazer jus às

expectativas. Não espere muito da sua vida

amorosa nesta noite. A presença de um par

pode ser importante, mas não é tudo.

,"""""""", AQUÁRIO
•

(21/1 a 18/2)
As atividades prazerosas contam com

ótimas vibrações dos astros. Nos as

suntos do coração, romance recente pode ga
nhar ares de compromisso sério. O interesse

por coisas novas e a vontade de retomar estu

dos ajudarão você a progredir em vários níveis.

PEIXES

(19/2 a 19/3)
A comunicação será o seu grande
trunfo. Mostre que você é uma pes-

soa articulada e capaz de se adaptar às
situações. No amor, esta é uma fase de maior

seriedade e comprometimento. Sua criatividade
está focada em ganhos financeiros.
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Dudu Nobre diz que
ex precisa se tratar
o sambista Dudu Nobre declarou que sua ex-mu

lher, Adriana Bombom, necessita de tratamento.
"Ela precisa de tratamento. Eu disse à Adriana que
se ela não quisesse se tratar, não daria para conti

nuar", disse, ressaltando que este foi o motivo da

separação do casal. O cantor, no entanto, não quis
dar maiores detalhes sobre qual seria este "proble
ma". "Não vou falar, cara. Quem circula na noite sabe

qual é o problema dela, está entendendo?", disparou.

Wanessa vira
empresária

Wanessa Camargo vai atacar de empresária. Se
.gundo o Folha de S.Paulo, a cantora, que é casada
com o empresário Marcus Buaiz, planeja investir

parte de suas economias em um parque aquático
gay, localizado em Juquitiba, no interior de São Pau
lo. O empreendimento pertence aos proprietários
da badalada boate The Week e deve ser lançado em
breve quando acontecerão as festas de verão.

DIVIRTA-SE

Operação'
Passado o efeito da anestesia, Ó cara começa a

berrar desesperado e o médico tenta acalmá-lo:
- Não tem porque ficar nervoso, rapaz ... Você che

gou aqui desesperado, dizendo que o caso era

urgente, mas já está tudo resolvido!
- A sua operação do apêndice foi um s.ucesso!
- Mas, doutor! Eu só vim entregar uma carta!

Geisyfaz
•

ensaio para
revista Sexy
Lançada na mídia quando foi

hostilizada por alunos de uma uni
versidade em São Paulo por conta
de seu microvestido rosa, Geisy
Arruda assinou contrato para po
sar nua na edição de aniversário
da revista Sexy. O cachê seria de

R$ 300 mil. As fotos foram feitas
na' ponte da Amizade, na frontei
ra entre Brasil e Paraguai. Além
disso, a loura está confirmada na

terceira edição do realítyshow "A

Fazenda", que começa hoje.

Ator volta
para Globo

Com o fim de seu contrato com a Record, emís
sara na qual ficou por quatro anos.Tuca Andrada
retorna à TV Globo. O atar, que havia feito quatro
novelas consecutivas na Record, pretendia se de
dicar ao teatro. Mas não teve como recusar a pro
posta da Globo, onde já havia trabalhado por 15
anos. O ator está escalado para Insensato Coração,
próxima novela de Gilberto Braga e Ricardo Unha

res, com estreia prevista para janeiro.

Mariah Carey
cai em show

Quando Mariah Carey esteve no Brasil, em ages
, to, começaram a circular boatos de que ela estaria

grávida. Os comentários são reforçados por conta
da forma física da cantora. Durante showrealizado

.em Cingapura, a cantora.mostrou que continua aci
ma do peso e preocupou a todos ao levar um tombo
sobre o palco: Dançarinos a ajudaram a levantar e .

ela continuou o shaw, indicando estar tudo bem.

SUDOKU

É 1,lII1 jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti
vo é preencherum quadra
do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.
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PIERO RAGAZZI

Buraco tomameia

pista da JoséRonchi
Moradores já registraram seis abaixo-assinados

causa da vala", conta com ar de

preocupação. E aindamais: veícu
los já tombaramno buraco porque
a passagem está emmeia pista.

Segundo o morador, a estrada

parece tér sido esquecida pela ad

ministração pública. "Nem amanu

tenção da rua é feita, está em estado
de abandono. No ano passado, a

comunidade reuniu dinheiro e con-
.

sertou o valo abaixo da rua", relata.
"Procurei a Secretaria de Infraestru
tura e me disseram que existe um

projeto para pavimentar nossa rua,
mas isso foi há dois anos atrás".

gora, a vala já acumula
lixos e entulhos, além
de exalar cheiro ruim.
Conforme o técnico em

enfermagem que mora em frente
ao buraco,Victor deAraújo Breuel,
25 anos, a comunidade não sabe a

quem recorrer. "Chegamos a cogi
tar a possibilidade de não pagar o
IPTU (Imposto Predial eTerritorial
Urbano) e com esse dinheiro pavi
mentar a rua', enfatiza:

Além do conserto da estrada,
serviços de limpeza e colocação
de tubulações nas laterais das ruas
para escoar a água também são
necessários. "Parte do terreno do
vizinho está desmoronando por

GUARAMIRIM

Desde que as águas das
enxurradas do final de .

2008 formaram um buraco
com aproximadamente 80
centímetros de largura e

profunddade na rua José
Ronchi, no bairro Amizade,
seis abaixo-assinados com
cerca de 80 nomes foram

registrados na Prefeitura
de Guaramirim. No
entanto, nenhuma solução.

Nova unidade será construída ao lado do posto atual da Corticeira

Prefeitura autoriza obras de
I

posto de saúde no Corticeira
por exemplo, parte do prédio
está interditada por apresen
tar rachaduras e infiltrações
nas paredes.

De acordo com informa -
.

ções do setor de licitações do

governo municipal, a empresa
responsável tem prazo de-seis
meses para entregar a obra

completa. O projeto prevê a

construção de uma áreà de 367
metros quadrados. No futuro, o
objetivo é instalar uma equipe
de profissionais através da Es

tratégia Saúde da Família - um

programa do governo federal.

GUARAMIRIM ,

O prefeito Nilson Bylaardt
assina esta semana a ordem
de serviço para construir um
novo posto de saúde no bairro
Corticeira. A solenidade está
marcada para quinta-feira
(30), na própria sede da Pre
feitura. As obras estão orçadas
em R$ 326 mil e os investi
mentos saírão dos cofres pú
blicos municipais. A empresa
Construtora Itajubá é a vence
dora do processo de licitação.

A nova unidade de saúde
será construída ao lado do
atual posto instalado em uma

casa na rua Marcíonilo dos
Santos. Com base no projeto,
um imóvel com arquitetura
adequada para a prestação de
atendimentos à comunidade
deve ser erguido. Pois hoje,

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

Sem previsão
para asfaltar,
diz assessoria

De acordo com a assessoria
de comunicação da Prefeitura

. de Guaramirim, os serviços de

reparos e asfaltamento da rua

José Ronchi, no bairro Amizade,
estão previstos em um projeto já
elaborado pela administração
municipal. Entretanto, a comu
nidade terá de esperar aconte
cer uma audiência pública no

final de outubro. A ideia é sa

ber a opinião dos moradores, e
qual o modelo de pavimentação
mais adequado para a estrada.
Durante essa semana, as asso
ciações de moradores de alguns
bairros da cidade vão ser procu
radas para agendar esses encon
tros com a população.

Município deve
investir R$ 326 mil na
construção de posto
de saúde do bâirro

Corticeira.

Reformada
ala cirúrgioa

Depois do impasse em volta
em torno do processo de licita

ção da reforma e adequação 'do
novo centro cirúrgico do Hospital
Santo Antônio de Guaramirim, o
gestor Ivo Rangheti anuncia que
amanhã será aberta a concor

rência pública, Duas empresas
apresentaram propostas. O pro
jeto está orçado em R$ 79 mil
e deve ser executado no prazo
de 90 dias após a assinatura da
ordem de serviço. A ala de ope
rações foi inaugurada em 2008,
porém nunca funcionou por
não ter licença daVigilância Sa
nitária do Estado.

41 '.,� .. ,' ·A"H ,"4�;,1"

Obras na escola
do Barro BrancoVala na José

Ronchi acumula
lixo e entulhos
desde que foi
aberta

. .

Simplíodade e respeito
pelas pessoas

A empresa Engevale Cons
trutora -venceu a concorrência

pública para reformar a escola
municipal Vereador Heitor An
tônio da Silva,· no bairro Barro

Branco, em Guaramirim. Após
o processo obter o 'parecer ju
rídico do governo municipal, o

prefeito Nilson Bylaardt poderá
homologar a ordem de serviço.
Cerca de R$ 43 mil serão inves
tidos nas obras, que devem ser

concluídas em 60 dias. Desde o

começo deste ano, a unidade de
ensino está fechada.' Os alunos
estudam em um imóvel antigo
no bairro Iacu-Açú. ,"0'.

(ar os

DINI
.com.br

DEPUTADO ESTADUAL
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moagoncalves@netuno.com.br

Moa Gonçalves
Pedalada

chuva atrapalhou a _2° Pedalada Famosa Beneficente, que
era para ter acontecido no último domingo 26. Por isto, foi
cancelada. Comunicamos de última hora e mesmo assim,
mais de 100 ciclistas ainda compareceram no local. Mil des

culpas! Dessa vez São Pedro não ajudou. A nova data será marcada
.

ainda esta semana. Fiquem antenados.

Eleicão Bar
do -Sérgio

Sábado (25) no Bar do Sérgio,
se confirmou. Aproximadamen
te 100 pessoas compareceram
e deixaram seus votos na urna

organizada pelos frequentado
res do senadinho. Os votos para
deputado estadual, que mais in

teressavam, foram disputados a

unha. Dieter Ianssen com uma

pequena vantagem levou o pri
meiro lugar , seguido de Carli
nhos Chiodini e Cacá Pavanello.

Buquê
O meu velho computador

surtou e comeu algumas pala
vras, por isso hoje a gente repete
a nota correta. Os casais Iraçú
Bittencourt Streb e Iná Iara Lo

pesAdriano Streb, Oscar de Frei
tas e Vilma Beti Martins Freitas
convidam para a cerimônia do
casamento dos bonitos filhos
Thaiane Streb e Nivaldo Freitas,
da Domini. A cerimônia será no
dia 20 de novembro, às 20h30,
na Capela do Noviciado Nossa
Senhora de Fátima.

Agendem
no próximo dia seis de outubro, as amigasMarlise e Fabiane, do Res

.

taurante Típico da Malwee, promovem um badaladíssimo HappyHour,
a partir das 18h às 23h30. O encontro será regado commuito petisco de

pratos típicos, variedades de bebidas e banda alemã.Vai perder?

•A lojaMorana, da amiga
Rosangela, do Shopping
Breithaupt, tem recebido
muitos elogios pela qualidade
do atendimento e de seus

produtos. Bolabranca.

NAS RODAS
•AZum Schlauch chegou a

.

pouco tempo na cidade e traz

uma bagagem commuito talento
e experiência. É notadamente
que o ambiente a cada dia, vem
conquistando mais pessoas de

bom gosto. -;

,.

• Hoje a noite serei hostes
durante jantar para os amigos
dos "terçaferinos", no 7° Divisão.
O menu será preparado pelo Tato
Branco.

Social·17 .

"
A vida não engana.

Não adianta você querer
ter 40-se tem 53. Essa
indústria da beleza é
uma forca - chega

.

uma hora que só resta
cortar a cabeça.

ULlACABRAL

"

leitor fiel
o leitor fiel de hoje é Sandro
Gabriel Jesus de Barros. Ele é
outro amigo que acompanha a

coluna todos os dias.

Onde comer bem
em Jaraguá

No RestauranteMistura Brasileira,
no Shopping Breithaupt.

• Faça sua inscrição para o
• Muito legal e inteligente os ' 1° Campeonato de Pênaltis
apartamentosmodelçs da Feminino e Masculino, que
Fe;opar.Val�!datllma conferida. .. aêontécetá dia20de"nov:etpi.'Bro

naKaflache. Mais informações
pelo fone 3370-2900.• O arquiteto e empresário

Otaviano Pamplona será a

Capa da RevistaNossa, edição

Buxixo·

Fogo, de chão
No próximo dia 16 de outubro, às 10 horas da

manhã, o CPL -Centro Integrado de Profissionais
Liberais - promove na Recreativa do Breithaupt, a
2° Costela Fogo de Chão. O ingresso é R$ 20 e mais
um kg de alimento não perecível. O chope é livre.

Doe brinquedos
o Colégio São Luis está promovendo a tradi

cional Campanha do Brinquedo Marista. Doe seu

brinquedo usado e faça uma criança feliz. As do

ações poderão ser feitas até dia 14 de outubro no

Colégio São Luis e na Unerj.

Pelo meu fio amarelo fiquei sa
bendo que aquela gata bonita, bem
nascida e discreta, que terminou o

namoro longoporpressão familiar...
apequena conta bancária do rapaz.
Agora está de novo amor, com um

jovem filho de um grande empre
sário da cidade.Mas o destino prega
peças... Ela terminou com o belo,
está com o rico bonzinho, mas vez
por outra toca o telefone para o ex

que não quer vê-la nem pintada de
ouro. No coração ninguém man

da. E o dinheiro não compra amor.

Por isso, nada melhor que um copo
bemgelado do chope kõnigs Bier.

Os amigosGentil Marció e PauloMattos não perderam a oportunidade de arriscar um desafio cóm Rui Chapéu.
Um dosmelhores jogadores de sinuca de todos os tempos, que esteve em Jaraguá a convite da publicitária
Christiane Hufenüssler, durante confraternização da agência CMC para festejar o Mês do Cliente, na London,

• Com essa, fui!

Burbulho
Aquele empresário com

prometido e super falante,
amigo de todos anda circu
lando por debaixo dos pa
nos com uma loira bonita,
trintona, filha de uma perso
nagem muito conhecida na

história da política da cida
de. A balzaquiana é figurinha
carimbada, mas ainda con

tinua torcendo o pescoço de
muitos marmanjos. Se o pai
souber, é o fim damesada.
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NUVEM E CHUVA
Muitas nuvens e chuva
com trovoadas isoladas
em Santa Catarina. A
temperatura é alta no

Oeste e estável nas
demais regiões.

Jaraguá do Sul
e Região

.

HOJE

Mí�:18°C �MAX: 20°C

QUARTA
MíN: 18°C
MÁX: 28°C

QUINTA
MíN: 16°C
MÁX: 25°C

.

SEXTA
MíN: 15°C
MÁX: 18°C

HOJE

Tempo instável
em todo Estado
o tempo fica instável no Estado

hoje devido à influência de um ca

vado (área alongada de baixa pres�
são) e do jato subtropical (ventos
fortes em altos níveis da atmosfera),
e no Litoral também devido à circu

lação marítima. No Oeste e Meio
Oeste a chuva deve ocorrer espe
cialmente namadrugada e manhã.

SEMANA

Nuvens,
sol e chuva

Durante o restante. da semana
.

o

tempo muda de um dia para o outro.

Na quarta e quinta-feira uma massa de
ar frio e seco favorece a presença de sol
entre nuvens no Estado. Já na sexta-fei
ra a nebulosidade aumenta no decorrer
do dia, com previsão de chuva e trovoa

das isoladas entre a tarde e a noite.

�ã0d
Enso!amdo Parcialmente Nublado Instáve! Chuvoso

Nublado

/
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Mercado Regional '

.

I'
Ikarsten@netuno.com.br

Louriva Karsten

lexandre Drews, estudante de 21 anos,mo
rador do bairro Ilha da Figueira, foi o sor

teado na promoção do Feirão do Imposto,
ealízada no sábado pela mànhã, e teve'o

.
direito de aqquirirumUno zero qUilômetro sem trí- ,

.

' hutos, pferéei<fo gela 'Fia,tJayet O sotteyiQaconteceu'
no ShoppingBreithaupt, e teve 1.300 participantes.

GuilhermeVogel, coordenador do Núcleo de Jo
vens Empreendedores da Acijs, lembrou que o Feí
rão do Imposto é umamaneira demostrar que com
a diminuiçãoda carga tributáriaépossívelaumentar
opoder de compra da população. O vice-presidente

'��
'" 'ry;:,;' .

,;-:, I.

' r'O "

].' , ,�;' ,

' !

,

' i
·"ri'::"é'·:".",.::"ff,,":.!":.... "

da Acijs, Luiz Carlos Buzzarelo, que acompanhou o

sorteio, afirmou que o evento dá oportunidade à so
ciedade saber quanto pagade impostos e demanei
ra organizada possa cobrar dos seus representàntes !

políticOs medidas. paraa li ão de tributos, co
isso 'pertrutln(Io rhaior iie .:. dê' em�tegd ê ,rep:' ....

.

e mais justiça social. Citou dados do Insiítutà Bra>
sileiro de Planejamento Tributário indicando que
hoje a carga rríburãríacorresponde a estratosféricos.
34,84%'do PIB - Produto Interno Bruto. Segundo o

IBPT, de 2006 a 2009 o volume arrecadado em inl-
...

·

....n."r»au 1.30Q% no Brasil.
:.

Perfil Moda
Acontece amanhã o lançamento do Ca

derno de Inspirações Perfil Moda que é um
.

trabalho dos pesquisadores do Senai. Apro
gramação prevê também palestra com Lula

Rodrigues e apresentação da 'Macrotendên
cias' por Rosenei Zanchett. Será em Blume

nau, no Teatro Carlos Gomes.

Unilever
a acordo de venda da linha de pro

dutos de tomate da Unilever - entre

eles a marca Elefante - altera a lógica
do mercado, pois está sendo adquiri
da pela Cargill que é a maior "trading"
mundial de alimentos. Desta forma,
vemos uma empresa que atua na com

pra e venda de commodities e seus

processamentos primários aprofun
dando-semais nomercado e chegando
ao consumidor. a negócio é de apro
ximadamente R$ 600 milhões. Note-se
que embora o Brasil seja um gigante
das commodities, nosso mercado é do
minado pelas "tradings" estrangeiras.

Portos de São Chico
Quando se fala das perspectivas por

tuárias em São Francisco do Sul, a maioria
dos comentários é em relação ao porto de

Itapoá, que deve ficar pronto no final des
te ano, mas o fato é que a dragagem recém
concluída que eleva o calado para 14metros,
complementados pelas obras de explosão
de rochas.e mudanças nos berços de atra

cação, vai dar uma nova vida ao tradicional

porto, permitindo' a atracação rotineira de
navios commais de 300 metros. Assim, além
de um porto tradicional commais capacida
de e novo acesso por ferrovia desviada e ro

dovia duplicada, somado a um novo porto
projetado para receber navios gigantes, in
sere nossa região de forma muito sólida na

logística de cargas do país.

Tradins do agronegócio
Cada vez mais o mercado de commodities está nas

mãos de grandes empresas mundiais que controlam
a comercialização dos mesmos. A maior é a Cargill,
seguida pela Archer Daníels Midland, e o terceiro

posto deve ser ocupado pela Louis Dreyfyus, que de
verá adquirir a alam de Cingapura e assim consoli
dar-se nesta posição.

Gerdau compra
Depois de ampliar a sua participação no capital de

sua subsidiária nos EUA - Gerdau Ameristeel - a Gerdau

negociou por US$ 165 milhões a siderúrgica Tamco. Tra
ta-se de mais um passo no posicionamento da empresa
gaúcha no mercado internacional de aço longos para a

construção civil e uma aposta no futuro do mercado imo
biliário dos EUA.

Gatos e Atos
A Gattos Confecções, empresa fundada pelo casal

Ailso e Cecília Schwambach, acaba de estrear novo site.
Muito mais conteúdo e um visual renovado. Confira.

INDI'CADORES

BOVESPA
,.

POUPANÇA

'c .. 0,91%

0,6061

Vork é da Hypermarcas
A Hypermarcas continua incorporando empresas

e acaba de anunciar a compra da fabricantede hastes
flexíveis, a York, e outros produtos desta linha por R$ Felipe Voigt
95 mil�õ�s�_!,�· I li ii. l' \'��tll!�I,l�.��������P�r�e�fe�i�to���.u�n�i�c�iP�a�I�.��������

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.

EstADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA �UNICIPAL DE SCHROEDER

. Rua �arechal Castelo Branco, 3201, CEP: 89275-000 -

SCHROEDER/ SC
Caixa Postal 01- Fone/fax: (O xx 47) 3374-1191

e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.
schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERViÇOS DE ENGEN

HARIA N°. 01/2010 - FMS

PROCESSO UCITATORIO N°. 44/2010-FMS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução
(com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
necessários) da reforma e ampliação do Posto de Saúde III, tocan
zado na Rua Alphons Maria Schmalz, Sossego, no Município de

Schroeder/SC, de acordo com o projeto, memorial descritivo; pla
nilha

.

de quantitativos e cronograma físico - financeiro e demais

anexos que fazem parte integrante do instrumento convocatório.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 18 de outu
bro de 2010 às 08h45min.
Abertura do Processo: 18 de outubro de 2010 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.
A íntegra do Edital, bem como maiores informações poderão ser

obtidas no site da Prefeitura Municipal (www.schroeder.sc.gov.
br) ou junto ao setor de licitações de segunda a sexta - feira das
07h30min às 12h e das 13h30mim às 17h. Fone/fax (Oxx47)3374-
1191 ou pelo e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br.

Schroeder, 28 de setembro de 2010.
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linha de Fundo

Julimar Pivatto
* PORTO

Básquete bem na foto

Obasquete
jaraguaense segue fazendo bo

nito nas quadras. No fim de semaria, as

meninas do sub-19 (Faculdade Jangada/
FME) precisavam vencer os dois jogos para

seguir na briga e foi o que aconteceu. Primeiro ga
nharam de São José (foto, por 64x58) e no domin-

go deuWO em Florianópolis. O time da Capital
esqueceu a documentação em casa e não pôde
jogar. Já asmeninas daElian/FME, categoria sub-
13, já estão na próxima fase, mas venceram duas
das três partidas do quadrangular. A final será de
27 a 30 de outubro, em local a ser definido.

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Amistoso
Quando o Brasil foi eliminado

da Copa da África do Sul, Ricardo
Teixeira se apressou para dizer que
a preparação pera ?p1�,peri� 'co�
adversários -dê:ã1to ;ilivêb róis'éís
que o jornal O Globo aponta que
o próximo amistoso, dia 7 de ou

tubro' será contra o 'poderoso 'Irã.
A empresa que negocia os jogos
do Brasil cobra muito caro (cerca
de R$ 3 milhões) e não é qualquer
equipe que está disposta a desem
bolsar esse valor.

DIVULGAÇÃO

Mais basquete
Duas equipes masculinas também entraram em quadra e os

garotos do sub-15 (Unimed/FME) conquistaram o bronze no

Sul-Brasileiro, disputado em São José dos Pinhais (PR). Na de
cisão do terceiro lugar, venceram os donos da casa por 60x40. Já
a categoria sub-19 (Unimed/FME) não teve um fim de semana

feliz. Com uma vitória e uma derrota, o time acabou eliminado
do Estadual.

,. GOL. DE PLACA DOIS TOQUESDisputa' no Brasileirão.
A exemplo do ano passa
do, a briga pelo títuló segue
emocionante e só melhora
a cada rodada. Que outro

campeonato do mundo tem

tantos times diferentes bri

gando pelo troféu?

. '" GOL CONTRA
Grêmio Prudente. Cada

vez mais perto do rebaixa
mento, o time do interior

paulista perdeu mais um

treinador. Cá entre nós, se

cair para a Série B não fará
falta nenhuma ao futebol
brasileiro.

'\

ANIVERSARIANTES

,�., ..
'

.

CA PERAROl (119 ANOS)
- Atual vice-líder do
campeonato uruguaio

)

BOTAFOGO FC (79 ANOS) - De João

Pessoa, é o maior vencedor do
esmpeenatn paraibano

FC PORTO (117 ANOS)
- líder isolado do

'

campeonato português

Três equipes garantem vaga
na fase "estádual da Olesc

JARAGUÁ DO SUL
Encerrada a fase regional da

10a Olesc (Olimpíada Estudantil

Catarinense), três equipes tive
ram mais motivos para come

morar. Destaque para o futsal
'masculino e o handebol femi
nino, que· garantiram o título
da competição e a consequente
vaga para a fase estadual, de 16 a

23 de outubro em Tubarão. A ter

ceiramodalidade a se garantir foi
o futsal feminino, vice-campeão
em São Bento do Sul.

A FME,ainda aguarda a defi

nição das inscrições (dia 10 de
outubro) para confirmar todas as

modalidades participantes. Há

chance de desistência no hande
bol masculino e, com isso, abri
ria uma vaga para Jaraguá do Sul.
Também falta ver ainda da parti
cipação do ciclismo e do tênis de

campo. As outras modalidades

já confirmadas são: atletismo
(M/F), basquete (M/F), futsal
(M/F), handebol (F), judô (M/F),
natação (M/F), tênis de mesa

(M/F), vôlei (M/F), xadrez (M/F)
e caratê (M/F).

CLÁUDIA SANZ/FESPORTE

Futsal de Jaraguá do Sul (azul) levou
o título da etapa nomasculino

R. Marechal Floriano Peíxoto.n? 80 - SJ 4e 5 www.megacred.netCentro - Jaraguá do Sul'
'

íJiI;.
,

(Ao Lado do Bradesco) \Jt(471 33'7a�1223 I 337a.�24D
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Kreis Jr. avalia como boa a
estreia e faz planos para 2011
o piloto Kreis Ir, não conse

guiu pódio em sua estreia no

Troféu Línea, evento promovi
do pela Racíng Festival e apa
drinhado por Felipe Massa. Mas
como o objetivo era conhecer a

categoria, o jaraguaense acredita
que o 'resultado final foi bom.

Nas 7a e 8a etapas, disputadas
domingo, as vitórias ficaram para
o paulista Giuliano Losacco e o

mineiro Clemente Faria Jr. Já Kreis
baseou sua participação na regu
.laridade, com o intuito de conhe
cer melhor o equipamento que
pela primeira vez teve em mãos.

"O carro é bem diferente do

Copa Clio que foi o último de

campeonato nacional que já
guiei também com pneus 'sli
ck. As rodas traseiras não 'es

corregam' e ele é mais pesado,
embora muito mais potente",
revelou o piloto.

o CORREIO DO· POVO • Terça-feira 28 de setembro' de 2010

SEGU DONA

Três times já estão
na segunda fase
Néki, Noite a Fora e Atlético garantiram a classificação
JARAGuÁ DO SUL

A sexta e penúltima
rodada da primeira fase
do Campeonato Amador
da Segunda Divisão'
Taça SDR, foi boa
para três equipes.

EDUARDO MONTECINO

éki, Noite a Fora e Atlé
tico Independente já se

garantiram na próxima
fase da competição.

Destaque para o rubro-negro do
bairro Estrada Nova, o único clu
be ainda invicto..

Pelo Grupo A, Néki e Atlético
Independente fizeram confronto
direto no Estádio Cláudio Toma

selli, em Schroeder, e ficaram no

lxl. Com o resultado, a Néki tem
13 pontos, dois amais que oAtléti
co, que pode ultrapassar o rivalpor
ter um jogo a menos. No campo
-do João Pessoa, o Operário/Nova
Geração entrou forte na briga pela
segunda fase ao bater a Ponta Pre
ta por 2xl e, com isso, chegou aos

seis pontos. A Ponte, que está em

terceiro com oito, depende apenas
de si para confirmar a vaga. No ou
tro jogo do grupo, aVila Rau ven
ceu o Roma por 2xO e segue no G4
com sete pontos.

O Noite a Fora garantiu a vaga
no Grupo B ao vencer a Conti Elé
trica por 3x2, no campo da Vila
Lalau. Como tem um jogo a mais,

.

a equipe pode ser ultrapassada, já
que está a apenas dois pontos do
Rio Cerro (12 a lO), que bateu o

Barrabaxo fora de casa por lxO. O
RioMolha, que fez 3x2 no Guarany
em casa, está em terceiro com oito.
Porém a situação do grupo segue
indefinida, porque alguns jogos
vão a julgamento. Por, isso, a Liga
Jaraguaense pode adiar a última
rodada para que estas partidas se

jam realizadas.

Rio Cerro (azul) surpreendeu o Barrabaxo e segue na briga por vaga

-

11THCLASSIFI
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A

6" RODADA (aspirantes)

Operário 2xl Ponte Preta (1xl)
Néki lxl AtI. Independente (OxO)
Vila Rau 2xO Roma (Ox2)

• CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES:
Roma 12, Operário/Nova Geração
10, Néki 10, Ponte Preta 8, Atlético
Independente 7, Vila Rau 1 e Grêmio
Garibaldi 1.

P - Pontos; J - J0g0S; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP - Gols

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

CLASSIFI B
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A

6· RODADA (aspirantes)

Rio Molha 3x2 Guarany (3xl)
Barrabaxo Oxl Rio Cerro (1x2)
Noite a Fora 3x2 Conti EI. (1xl)

CLASSIFICAÇÃO ASPIRANTES: Conti
Elétrica 11, Rio Molha 9, Barrabaxo
8, Noite a Fora 8, Guarany 6, Rio
Cerro 6 e Galácticos O.

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

Mesmo com um carro total
mente "diferente" de tudo que já
havia guiado, o desempenho de
Kreis Jr. foi bom deste os treinos.
"Na verdade acredito que evoluí
bem rápido. Nos primeiros trei
nos perdi mais de dois segundos
em relação aos ponreíros.jã no

classificatório já era pouco mais
de um (segundo) e na corrida
menos de um, um passo rápido
para quem guiou esta máqui
na pela primeira vez", reforçou
Kreis, 13a posição na sétima eta

pa e 15° na.oitava.
O piloto já trabalha na via

bilização na participação do

campeonato 2011 e busca apoio
através de patrocinadores, po
rém, antes disto, como dito,
espera participar de mais uma

prova ainda em 2010. Ainda res
tam as provas de Santa Cruz do
Sul (RS) e Brasília (DF).

DIVULGAÇÃO

Kreis Jr. quer procurar apoio para disputar a competição ano que vem
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R SllEIR O

Dois cariocas em
busca davitória
Flamengo eVasco precisam vencer para evitar crise
DA REDAÇÃO,
Em função das eleições que
acontecerão no próximo domingo,
a 26ª rodada do Campeonato
Brasileiro terájogos em um dia
pouco comum para os torcedores.

"Nesta
terça-feira, data c,o�tumeira

,

mente usada para a Sene B, duas
partidas da elite nacional serão
realizadas. E. nelas estão dois

grandes clubes do Rio de Janeiro que não

passam por um bom momento: os rivais

Flamengo eVasco.
Apior situação está com a equipe rubro

negra. Em crise e com um dos piores ata

ques da competição, o Flamengo entra em

campo contra o
.

Goiás, no Serra Dourada,
com a corda no pescoço. O atual campeão
brasileiro corre o sério risco de terminar a
rodada dentro da zona de rebaixamento.
Caso perca em Goiânia, terá de torcer para
o Atlético Goianiense não bater o Cruzeiro,
emMinas Gerais, na quarta.

Na outra partida desta terça, o Vasco
busca se encontrar no jogo contra o San"
tos, em São Ianuãrío, O time carioca só

.

teve duas derrotas nas últimas 17 rodadas,
mas empatou muitas vezes neste perío
do (dez jogos), o que o levou a figurar na _

parte de baixo da tabela de classificação.
Já o Santosmostrou reação no domingo e,

com um bom futebol, goleou o Cruzeiro,
um dos concorrentes ao' título, por 4xl.
Nesta terça, deseja a vitória para ainda so
nhar corri a tríplice coroa na temporada,
pois já conquistou os títulos do Campeo-
nato Paulista e da Copa do Brasil. Vasco, domeia Felipe, recebe o embalado Santos no São Januário

Ràlamentos - CTK / Powell / SNR
Selos Mecânicos - selobras

.

Peças para motores'elétricos e motobombas

'•................, r

. .

Nanton
Comercialltda.

(47) 3376-3636 - �376-0039

Rua Angelo Rubini, 12 - Sala 02 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

E-mail: nantoncomercial@yahoo.com.brIMsn:nantonfiosdecobre@hotmail.com

CA
CLASSIFICAÇÃO 25-RODADA

São Paulo Ox3 Goiás
Santos 4xl Cruzeiro

Flamengo ix3 Palmeiras
Guarani ixO Vasco
Atlétic(}{;O 3xO Prudente

Botafogo ixl Atlético-PR
Intemacional 3x2 Corinthians
Vitória 1x2 Auminense
Atlético-MG 1x2 Grêmio
Avaí 5xO Ceará

21h - Vasco x Santos
21hl0 - Goiás x Flamengo
AMANHÃ
19h30 - Palmeiras x Intemacional
19h30 - Prudente x Guarani
19h30 - Cruzeiro x Atlétic(}{;O
19h30 - Atlético-PR x Vitória
21h - Auminense x Avaí
22h - Corinthians x sotarogo
22h - Grêmio x São Paulo
22h - Ceará x Atlético-MG

Rebaixados para Série B

fJA SltEIRO �- SÉRIE BPEC)N B
'.1':

CLASSIFICAÇÃO 24"RODADA
Ponte Preta 1x2 São Caetano
Vila Nova 2x2 Paraná

Bragantino 2xO Portuguesa
Sport 1x2 Bahia
América-RN 2xl Náutico

Figueirense ixO Brasiliense
Coritiba 2xO ftSA

Ponte Preta 40! 24 Duque de Caxias lxO lcasa

Sport 37 l.! 24.! 10.' 1. 10 !. 51,4%
Santo André ixl Guaratinguetá
lpatinga 1x2 América-MG

r Duque de Caxias 135, 241"111 2 11 30 33 1 -3 48,6%
8° São Caetano 35 i 241 10 5 ! 9 36 36 O i 48,6% 25" RODADA

9° Portuguesa 34! 24 10, 4 110 38 �4 4 •.i.47,2%
HOJE

.

I
.. 19h - Ponte Preta x Coritiba

10° Náutico 34 i 24 10 4 t 10 271:38 -11147,2% 19h � Náutico x São Caetano

11° Guaratinguetá 34 1 2� 8 1101 6 34 �3 1 147,2% 19h30-SantoAndréxVila Nova

12° Paraná 32 !24, 9 ! 5 110 331:29 4 144,4% 19h30-BrasiliensexBragantino

13° ASA' 29 124, 9 ! 2 ! 13 32 136 -4 140,3% ;i�;g � ::���� x lpatinga
14° Icasa 29 124! 8 ! 5 i11 30134 -4 140,3% 21h50-ParanáxSj:>ort
15° Bragantino 29' 2� 6 : 11' 7 23124 -1 140,3% 21h50-América-MGxPortuguesa

16° Vila Nova 28 1 2� 8 :,! 4 i 12 27 39 -12138,9% 21h50 - América-RN x Duque
de Caxias
21h50 - ftSA x Figueirense

Rebaixados pala Selle C

JOGOS PELO BRASil
• BRASILEIRAO SÉRIE D 20h15 - Ati. Tubarão x Porto 13h30 - Joinville x
-s- FASE-JOGOS DE IDA Metropolitano
Uberaba 1x3 Madureira ClASSIFICAÇÃO: Atlético
Araguaína 4x3 Brasília Tubarão 20, XV de Outubro ClASSIFICAÇÃO:
Guarany-CE 3x2 Sampaio 18, Marcílio Dias 18, Figueirense 20, Joinvllle 19,
Corrêa Concórdia 17, Hercílio Luz Metropolitano 18, Imbituba
Joinville OxO Operário 13, Joaçaba 12, Camboriú 17, Avaí 16, Criciúma 15,
América-MN 1xO Vila 9, Porto 9, Próspera 7 e Juventus 6, Chapecoense
Aurora Videira 1. 5, Brusque 4 e Atlético

Regulamento: Atlético Ibirama 1.
• JOGOS DE VOLTA Tubarão conquistou o

SÁBADO tumo e se classificou para • ESTADUALJÚNIOR
15h - Madureira x Uberaba o quadrangular final com 9a RODADA RETURNO
16h - Operária x Joinville um ponto de bonificação. Brusque 4x2 Imbituba
16h - BrasOia xAraguaína O campeão do retumo Figueirense 2x2 Críclúrna
17h - Sampaio Corrêa x e os dois melhores no Joinville 2x2 Chapecoense
Guarany-CE índice técnico também se . Ati. Ibirama OxO Juventus
19h - Vila Aurora x garantem. Metropolitano 2x2 Avaí
América-AM' .

• DIVISÃO DE ACESSO • SEMIFINAL RETURNO

Regulamento: Classificam- z- RODADA RETURNO (IDA)
se os vencedores de cada Maga Ox4 Caxias SÁBADO
confronto direto mais os Inter de Lages 3x2 Caçador 15h30 - Criciúma x Avaí
três melhores times no ONTEM 15h30 - Figueirense x

índice técnico (contando 18h - NEC xOeste* Joinville
todas as fases)

. CLASSIJ;ICAÇÃO ClASSIFICAÇÃO: Criciúma
GRUPO A: Guarani 3, 22, Figueirense 20, Joinville

• CAMPEONAlO Caxias 3, Pinheiros O e 18, Avaí 17, Metropolitano
CATARlNENSE MagaO. 14, Brusque 11,
• DIVISÃO ESPECIAL GRUPO B: Inter de Lages 6, Chapecoense 9, Imbituba
9aRODADA NEC O, Blumenauense O, 7, Juventus 4 e Atlético de
Videira Ox1 Porto Caçador O e Oeste O. Ibirama 1.
Camboriú 1xO Próspera
HercOio Luz 3x3 MarcOio • ESTADUALJUVENIL .INTERBAIRROS
Dias 9a RODADA RETURNO •. SEMIFINAIS
XV Outubro 4xO Joaçaba Brusque 1x3 Imbituba (JOGO DE IDA)
Ati. Tubarão 1x0 Concórdia Figueirense 2x1 Criciúma SantoAntônio 3x1 Rio Molha

Joinville ixO Chapecoense Ilha da Figueira 3x1 Vila
• 1a RODADA RETURNO AtI. Ibirama OxO Juventus Lenzi
SÁBADO Metropolitano 2x1 Avaí
15h - Próspera x Videira • JOGO DE VOLTA
16h - XV Outubro x • SEMIFINAL RETURNO SÁBADO
Concórdia (lDA) 15h - Vila Lenzi x Ilha da
16h - Hercílio Luz x Joaçaba SÁBADO Figueira (Acará0
16h - Camboriú x Marcnio 13h30 - Figueirensex 15h - Rio Molha x S.
Dias Imbituba Antonio (R. Molha)

\ '
"
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Família dá adeus à
.

.

vítima de acidente
Motorista que provocou acidente responde em liberdade.
JARAGUÁ DO SUL

"Ele estava começando
uma vida nova. A casa que
ele batalhou tanto para
construir ficou pronta
há 15 dias".

Este
é o desabafo do téc

nico em informática, lo
soel Alexander Antunes,
29 anos, ao falar sobre a

morte do primo Cleverson Bor

ges, 23, em um acidente entre

motocicleta e automóvel na ma

drugada do último domingo. Ele
foi velado no Cemitério da Vila
Lenzi e enterrado na tarde de on-

Poucas mortes
no trânsito dão
cadeia·no país

Em todo o país, milhares de fa

mílias aguardam punição da Justiça
por mortes violentas no trânsito.

Mas, na maioria dos casos, estes

crimes que acabam em morte são

tipificados como homicídio culposo
(sem intenção dematar) e, por isso,

, os responsáveis não são presos. A

punição pode chegar a quatro anos

de prisão, além da suspensão da
carteira de habilitação.

Outra tipificação prevista no

Código Penal é o dolo eventual.
Isso ocorreria quando o motoris
ta não pretendia, mas assumiu o

risco de provocar a morte. Seriam
casos de motoristas embriagados,
em alta velocidade ou sem CNH.

.

Neste caso, a pena pode chegar a
20 anos de prisão. No entanto, esta
tese encontra divisão no meio ju
rídico e vem sendo derrubada nas
instâncias superiores.

tem em Urubici (Planalto Catari
nense), onde nasceu.

O acidente aconteceu por
volta das 5h45 na rua Manoel

Francisco da Costa, bairro João
Pessoa. Segundo a PolíciaMilitar,
Cleverson conduzia a Honda/CG
125 quando foi atingido por uma
Parati que invadiu a pista con

trária. Ele sofreu lesões graves
e morreu na hora. O motorista,
André Iopen, 30 anos, foi flagra
do pelo bafômetro e levado à de

legacia da Comarca. Ele prestou
depoimento e foi liberado após
pagar fiança de R$ 3 mil.

Cleverson trabalhava como

tintureiro na Menegotti Malhas
e morava em Schroeder com' a

esposa. "Ele era muito traba
lhador, Mudou de Urubici para
Jaraguá com 14 anos em busca
de uma vida melhor. Na hora do

acidente, ele tinha saído de um
turno de 12 horas", relembra o

primo Josoel. Além da mulher,
Cleverson também deixou o pai
e um irmão.

A família não se conforma
com a morte do jovem e está

indignada com o fato de Q mo

torista responder pelo acidente
em liberdade. "É um absurdo.
Uma' vida custa só R$ 3 mil?",
questiona Josoel.

• Daiane Zanghelini
daiane@ocorreiodopovo.com.br

Cleverson foi velado na Vila Lenzi e enterrado em Urubici, onde nasceu

MAIORIA DOS CASOS É ENQUADRADA COMO HOMiCíDIO CULPOSO

Juristas divergem sobre tese
O delegado responsável pelo

caso, Daniel Dias, explica que o

dolo eventual é aplicado somen

te quando há provas suficientes
de que o motorista dirigiu sem se

preocupar com os riscos. Se hou

ver, por exemplo, marcas no asfal
to mostrando que o condutor ten
tou frear, a tese de dolo eventual

pode ser-derrubada. "No caso de

domingo, o motorista bebeu, mas
estavaem velocidade compatível e
perdeu o controle da direção. Dife
rente seria se estivesse em alta ve
locidade numa rua movimentada,
com a intenção de colocar outras

pessoas em risco".
O advogado Altevir Fogaça

lembra que o Poder Judiciário
pode rever o enquadramento

Segurança 23

Três homens são presos em
flagrante por Maria da Penha
REGIÃO

Três homens foram pre
sos em flagrante por violên
cia contra a mulher na região
no fim de semana. A primeira
aconteceu às 17h de sábado,
na Avenida Getúlio Vargas, em
Corupá. Policiais que faziam o

policiamento na Stammtisch
foram informados por popu -

.

lares que um homem havia

agredido a própriamulher du- .

rante a festa, No local, a Polícia
Militar constatou que a esposa
havia levado um soco no ros

to e estava sendo perseguida
pelo marido, que portava um

pedaço de vidro. Enquanto o

casal relatava o fato à polícia,
o agressor a ameaçou, afir
mando que iria matá-la caso

ela registrasse o' boletim de
ocorrência.

A outra agressão aconteceu
na rua Felipe Schmidt, Centro
de Jaraguá do Sul, às 18h30 de

sábado. Uma mulher de 31
anos relatou que o ex-marido
foi a casa dela, quebrou vários
objetos e que a agrediu após
uma discussão. A PM consta

tau que ela tinha várias lesões
.nos braços.:

Por volta das 22h de do

mingo, outro acusado de vio
lência doméstica foi detido.
O caso aconteceu na rua João
Chaves, bairro Caixa d' Água,
em Guaramirim. Segundo a

PM, a mulher havia sido ame

açada pelo marido durante
uma discussão.

DE TO

Grupo tenta depredar viatura da PM
Cinco homens foram presos em flagrante por desacato e desobedi

ência na madrugada de domingo, na rua Lena Nicoluzzi, bairro Água
Verde. APolíciaMilitar recebeu denúncias de que o grupo estava pertur
bando as pessoas e depredando veículos. Assim que os policiais termi
naram a abordagem, os suspeitos começaram a jogar pedras na viatura
e a xingar os PMs. Para se proteger das pedras, os policiais fizeram dis

paros de balas de borracha. Os acusados se esconderam em uma ver

dureira' onde.continuaram arremessando pedras. Os policiais pediram
reforço e o grupo foi detido após a chegada demais duas viaturas.

FALECIMENTOS
•. Faleceu dia 19/9 às 5h30 ó Sr. Edson
Menslin com idade de 49 anos, o sepul
tamento foi realizado dia 20/9, às 14 ho

ras, saindo o féretro da capela mortuária
Maria Leier, seguindo após para o cemi
tério municipal do Centro.

• Faleceu dia 19/9 às 18h30 a-Sra, Eri
ka Link Bruns com idade de 81 anos, o

sepultamento foi realizado dia 20/9, às
16 horas, saindo o féretro da capela mor

tuária Maria Leier, seguindo após para o

cemitério municipal do Centro.

• Faleceu dia 20/9 às 4h o Sr. Ho
norato Ferraza com idade de 87
anos, o sepultamento foi realizado ,------------___/

dia 20/9, às 16h30, saindo o fére-
tro da capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério munici
pal da Vila Lenzi.

• Faleceu dia 26/9 às 16h30 a Sra.
Gerda Klebber Bier com idade de 70
anos, o sepultamento foi realizado dia
27/9, às 16 horas, saindo o féretro
da igreja luterana no bairro João pes
soa, seguindo após para o cemitério
de João Pessoa.

dado no inquérito e optar por
uma punição mais rigorosa, mas
que em grande parte dos casos os

motoristas não são tratados como
criminosos em potencial. .

O Código de Trânsito prevê
• Faleceu dia 26/9 às 17h15 o Sr. Afon
so A. Mendonça com idade de 73 anos, o

penamáxima de quatro anos para sepultamento foi realizado dia 27/9, às 16

homicídio culposo, mas ela pode horas, saindo o féretro da capela mortuária
Maria Leier, seguindo após para o cerníté-

ser convertida em serviços comu- rio municipal do Centro.
nitários OU pagamento-demultai . JH'"" .: .. ; W. •

•

•
.

Faleceu dia 26/9 às 20h30 o Sr.
Alberto Fiamoncini com idade de 90
anos, o sepultamento foi realizado
dia 27/9, às 16 horas, saindo o fére
tro da capela mortuária da Vila Lenzi,
seguindo após para o cemitério
da Barra do Rio Cerro .

• Faleceu dia 27/9 às 3h30 o Sr. José
Feder com idade de 48 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 27/9, às 16h30,
saindo o féretro da capela mortuária Sr.
Bom Jesus de Guaramirim, seguindo
após para o cemitério de poço grande em

.

Guaramirim.

Cassuli Auditores In

dependentes 55., ins
crita no CNPJ sob o n°.

03.243.327/0001-82,
com sede à Rua Coronel

Procópio Gomes de Oli

veira, 1.272, Centro, CEP
89.251-201, Jaraguá do
Sul- se, faz informar a to
dos que foram extraviadas
as notas fiscais numeradas

de 001 a 250.
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Promoções válidas até 28/09/2010. Preços e condições sujeitas a alterações sem aviso prévio. Financiamento sujeito a aprovação de Cadastro.
Garantia de motor e caixa VÁLIDO PARAVElcULOS Á PARTIR DE 2006/2006 COM KII,OMETRAGEM ABAIXO DE 60.000KM.

Caraguá Auto Elite
Uma reloçõo de confiança.

4732746000'Elite unos de� dode� BANCÓ VOLKSWAGEN

Se ana e fe tas

C ando

Confira algumas ofertas:
Pacotes índuíndo passagem aérea de ida e volta

partindo de Curitiba + hospedagem com café da manhã .

Salvador Fortaleza Natal·
4dlas 4dlas 4dlas

o� De� De�l.174";
Por R$ 740, Por R$ 760, Por RS 720,

E você ainda parcela em E você ainda 'parcela em E você ainda parcela em

O+lOxR$74, O+lOxR$76,
.

O+1�R$72,.
Ga'ldell Park Hotel Boreas Apart Hotel Hotel Resldence Praia

Descontos deaté
Maceió Rio deJaneiro PortodeGalinhas

4dlas 4dlas 4dlas

Oe� D� De�
Por RS 750, Por R$490, \ Por RS 840,

r

E você alnda parcela em E você ainda parcela em E você ainda parcela em

O+lOxR$75, 0+ lOx RS 9, O+lOxRS84,
Hotel Ouro Branco Hotel Augustos Payssandu Pousada lusitana

Fozdo Iguaçu PortoSeguro João Pessoa
...dias 4dlas 4dlas

� D� D�$a74;""

a
Por R$4101 Por R$S90, Por R$ 740,

EvOCiê ainda parcela em E vocêainda parcela em E você ainda parcela em

0+1OxRs41, .

D+l0xR$5 , O+lOxR$74,
Hotel Turrance Hotel PraiaMar Hotel Netuanah

, .

nas passagens aereas
-

e pacotes deviagem

li do. em até lOx
sem jurose sem.entra·

.� por pêSSOil em�
�vâM para�a'ZS
.se.t!rnbto � saifas -diiitàs a2 81lllJ'R3�lIA!i&
1'r�'�pal\\ saíifas.às�ql.Blitl&
� s:mldos. falas <k� não induidas.
0fW�� limiIa� e'resenas�
a . ��Glm caitâQI 1St
��P'ê-daIado�baletobuirirll

(bapeoi - Av.Nereú Ramos•••••. ,,_�..•.•� 49 3322-.8151 Jaraguá do Sul- Shopping Breithaupt 47 3055-0667
úidl1ma - Av.GetúlioVargas_._._.•.._ 48 .2101..0303 JoinvUle - Garten Shopping.� 47 3043-9166

Araraoguã-Supel'llle«ado nentti_.48lill-1711 Rorianópotis - Belramar:5boppjn� .._..� 48 2108-1525 JoinviJIe - Shopping Mueller 47 2101-1515
.

Balneário (ambtlrlú Sh pping o 473405-6444 RorianõpoUs - floripa SboPPing _ 483202-9999 São José - (entro Comerdal Campinas 48 2108-0699
Btumenau - ShoppingNeumartt__4J 1102-S050 Rorianõpolis - Shopping tguatemi ....•._ 48 2108-6464 Tubarão - Farol Shopping _....•." 48 3052-3102

Ou acessewww.cvc.com.brlscecompre on-line

Sonhe com o mu_ndo.
A gente leva voei.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




