
Complicação
nos endereços

Em Guaramirim,
moradores sofrem

.

com a falta de placas
indicativas nas ruas e a

numeração errada das
residências. Problema
prejudica a entrega
de encomendas e

correspondências.
Página lO

ara áédenovoa
melhorpara seviver

Pelo segundo ano consecutivo, pesquisa daFirjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro)
colocou omunicípio como omais desenvolvido de SantaCatarina e o 26°�o país. Levantamento

considerou os índices de emprego, renda, educação e saúde com base em dados de 2007.

SCHROEDER ULTRAPASSOU
62 CIDADES E ESTÁNA
74aCOLOCAÇÃO EM SC

ITAJAí, BLUMENAU E BRUSQUE
ESTÃO NA 2a, 3a E 4aCLASSIFICAÇÃO
NO RANKING ESTADUAL

MASSARANDUBACAI97

POSiÇÕES E PASSA DO 35° LUGAR
PARA0 132° NO ESTADO

Página 11

EDUARDO MONTECINO

Cerca de 1,3 mil jaraguaenses atuarão como mesários no próximo domingo, dia 3 de outubro.
Um deles é Jean Carlos Klug, 23 anos, que vê no trabalho uma forma de exercitar a plena cidadania.

APEDIDO

o SENADOR DO
EMPREENDEDOR �

INDMDUAL
l2

Sem perder
a mqjestade
Na segunda reportagem
especial sobre a

Schützenfest, atual rainha
e majestades. das edições
anteriores falam o que a

coroa da festa representou
na vida delas. Páginas 8 e 9

Comissão rejeita
relatório final
Por dois votos a um, a CP
da Schützenfest arquivou
as conclusões que
inocentaram a prefeita, e

. nomeou Justino da Luz o

novo relator. Página 4

Assalto quase
vira tragédia
Jovem de 20 anos levou
um.tiro no rosto durante
assalto no bairro Bananal
do Sul, em Guaramirim.·

Página 23

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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2 História

'1

Surge Mafalda,
a contestadora

No dia 29 de setembro de 1964, apersona
gem que conquistou a América Latina apa
receu pela primeira vez em um semanário

argentino, o "Primera Plana". Originalmen
te, o cartunista Ioaquín Lavado "Quino"
havia criado Mafalda para uma propagan
da de eletrodomésticos, mas a idéia foi re
cusada e acabou virando tirinha de jornal.

A personagem, cujo nome havia sido ins
pirado por uma novela de DavidVIDas - "Dar
la cara" -, foi criada em 1962 e seria publicada
com a propaganda no Clarín. Ela tomou-se
um cartoon de verdade por causa de uma

sugestão de Iulián Delgado, que na época
era o editor-chefe da "Primera Plana" e ami

go de Quino. No dia em que foi publicado
pela primeira vez, o cartoon trazia apenas as

personagens de Mafalda e seus pais - Filipe
seria acrescentado em janeiro de 19"65.

Criada para ser contestadora, Mafalda é
umamenina de seisanos de idade que odeia

sopa, adora os Beatles e o desenho Pica-Pau.
Apesar de se comportar como umamenina
típica de sua idade, ela tem uma visão agu
çada da vida e vive questionando o mundo
à sua volta, principalmente o contexto dos
anos 1960 no qual está inserida. Mesmo em
relação aos outros personagens, Mafalda
tem uma visão mais humanista do mundo. ,

Emmarço de 1965, a história começou a

aparecer diariamente no "Mundo", de Bue

nosAires, permitindo ao autor à cobertura
de eventos correntes commais detalhes. A
história apareceu em outras publicações
até junho de 1973 - desde então, Mafalda
foi desenhada maisfrequentemente para
promover campanhas de Direitos Huma

nos, como pôsteres para a Unicef (Fundo
das NaçõesUnidas para a Infância).

DESTAQUE
Comunidade evangélica
comemora os 75 anos
'Na semana de 27 de março a 2 de abril de
1982, o jornal O Correio do Povo trouxe na

primeira página da edição duas colunas
reservadas para a Comunidade Evangélica,
Luterana da cidade, que na época estava,
festejando 75 anos de existência.

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

/
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Uma exceção na

rigorosà nacionalização
No livro "Política, Políticos, Folclore & Cia", Eugênio

Victor Schmõckel conta um episódio interessante
da época em que a língua e cultura alemã estavam

proibidas no Brasil, por causa da Segunda Guerra
Mundial. Um professor de uma escola no bairro Ribeirão,
Grande da Luz tinha um papagaio que "incomodava à

beça também ao pobre mestre escola", por ser extrema
mente falante - soltando sentenças principalmente em

alemão - e arrancaras rolhasdos tinteirosnas salas daescola
Já quando pertencia a outro dono, o papagaio ficou

conhecido pelos frequentadores do Bar Catarinense e os

outros estabelecimentos da cidade, inclusive o que per
tencia a seu dono. Um dia, o soldado "João Polícia" passa
pela frente da casa em que estava o papagaio e ouve as sen

tenças em alemão. O papagaio acaba preso. O dono leva o

fato a conhecimento do tenente Leônidas CabralHerbs
ter, que na época era o prefeito da cidade e reconhece
"ter havido excesso de zelo" apreender uma ave. No dia

,

seguinte, João Polícia devolve a ave ao proprietário.

PELO MUNDO

1 8

Sem trabalho noturno
Em 1908, no dia 29 de setembro, a Conferência In

ternacional para a Proteção ao Trabalho,' reunida em

Lucerna, na Suíça, proíbe o trabalho industrial noturno
a menores de 14 anos. No Brasil, leis trabalhistas como
esta seriam regulamentadas somente por volta de 1943,
com o presidente GetúlioVargas.

'1954,

Criação do Cern
Neste mesmo dia, em 1954, é criado o Cem (Organi

zação Europeia para Pesquisa Nuclear) - atualmente, a
organização detém o maior laboratório de pesquisa do
mundo. Antigamente, 12 países participavam do Cern
- hoje, são pesquisadores de 20 países que se dedicam

principalmente ao estudo das partículas.

1 :[

Roy,Uchtenstein
No dia 29 de setembro de 1997, Roy Líchtenstein

morre em Nova York, aos 74 anos. O pintor e escultor
norte-americano procurou valorizar os clichês das his
tórias em quadradinhos como forma de arte, colocando
se dentro de ummovimento que tentou criticar a cultura
de massa. As cores mais usadas por Roy eram azulmari-
nho" amarelo, vermelho e branco.

-

o Soundabout '

OWalkman original foi criado em
1979 no Japão e levava o nome

de Soundabout, no exterior. Foi
criado pelo coordenador do setor
de áudio da Sony, Nobutoshi
Kihara, para um dos sócios da

empresa, Akio Morita - que
queria escutar ópera durante seu

trabalho-desgastante.
'

EDITALDE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-FS1i\DODESANTACATARINA

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

AvenidaMarechalDeodoro daFonsecanO 1589 ·Telefone:
(47) 3273-2390 •Horário deFuncionamento: 09:OOh às 18:OOh

Tabelionato Griesbach
-Notas e Protesto

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

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

Apontamento: 157950/2010 Sacado: AlITOP COM. PROD. FONOGR lIDA Endereço: R JOAO PIANINCHECK 1619 -

Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89252-220 Credor: PRODEMUSIC COM lMPDIST lIDA Portador: - Espécie: DMI - N°TItulo:
646-1J3 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.8�4,25 - Vencimento: 06/09/2010 '

Apontamento: 158205/2010 Sacado: ANTONIO JOSE DA SILVA Endereço: JOSE EMMENDOERFER - JARAGUÃ DO
SUL-SC - CEP: 89253-000 Credor:VIDRACARIAPIAZ lIDAME Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo: 39040000 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 184,38 - Vencimento: 16/09/2010 '

---------------------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157637/2010 Sacado: EDUARDO JUllAO DA LUZ Endereço: CRISTINAADRlANE PEREIRA CASA 909
- JARAGUADOSUL-se - CEP: 89253-620 Credor: CENTRODE FORMACAODECONDUTORESLESSMANN lID Porta
dor: - Espécie:DMl- N° Titulo: 17584 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$145,OO - Vencimento: 10/09/2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apontamento: 157803/2010 Sacado: EUZREGINAROCHAMORAES Endereço; RVENANCIODA SILVAPORTO 241 AP
02 - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89253-000 Credor:VANIO EGillOMARCORTINAS PERSIANAS EMOVEIS ITDA Portador:
- Espécie: DMl - N°TItulo: 000063/03 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 88,00 - Vencimento: 10"109/2010

Apontamento: 157804/2010 Sacado: ElMOFISCHER Ende�o:R JOSEPICOUl450 - JARAGUADO SUL - CEP: 89254-
350 Credor: GRATIOFAC FOMENTO E ASSESSORIA COMERCIAL lIDA Portador: STEINHAUSMARMORES Espécie:
DMl- N'Titulo: 268-17 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 2.200,00 - Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 157913/2010 Sacado: ERMES SIlMAR PlEKARZEWICZ Endereço: JOSE EMMENDOERFER 851 AP 103
- NOVABRASlUA - Jaraguá do Sul-se - CEP: 89253-000 Credor: RESIDENCIAL SANRAPHAEL Portador: - Espécie: DMl
- N° Titulo: 10301092010 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 54,94 - Vencimento: 10/09/2010

,

Apontamento: 158219/2010 Sacado: FRANCKLIN ROOSEVELJ'VIANNAME Endereço: RUAJOAO PICOUl903 - CEN
TRO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89251-590 Credor: BOOZ SERVICOS EMPRESARlAIS lIDAME Portador: - Espécie:
DMl- N° TItulo: 194/01-0 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 768,00 - Vencimento: 16/09/2010

Apontamento: 158077/2010 Sacado: GEOVANE MACIEL Endereço: ESTRADA NOVA 214 - Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89250-000 Credor: GDM MAQUINAS AGRICOIAS lIDA ME Portador: - Espécie: DMl - W Titulo: 1204005 - Motivo:
falta de pagamentoValor: R$ 217,00 - Vencimento: 15/09j2010 .'
----------------------------------------------------------------------------"'-------_._-------------------------------------------_--------

Apontamento: 157956/2010 Sacado: GISABELMAlA Endereço: PEDRO SCHMlDT CASA - JARAGUADO SUL-SC - CEP:
89250-000 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUIDRES LESSMANN LTD Portador: - Espécie:DMl- N°Titulo:
26652 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 173,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 157958/2010 Sacado: KATIAVOLPI Endereço: ARQUIMEDES DANTAS 141 ; Jaraguá do Sul-SC - CEP:
89252-390 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LESSMANN lID Portador: - Espécie:DMl- N°TItulo:
25835 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 183,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 157889/2010 Sacado:MARCOSDEPAUlAPADILHA Endereço: RUAWAlJ'ERMARQUARDT lADO 1269
- B DORIOMOUlA - JARAGUAOO SUL-SC - CEP: 89259-970Credor: DJD IMOVEIS ITPAPortador: - Espécie:DMl-W
TItulo: 318/RFAJUST - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.250,OO - Vencimento: 10/09/2010

"

Apontamento: 157878/2010 Sacado: MARIZETEAPARECIDADOS SANTOS Endereço: RUACONRADO EDERMAN 65-
TRESRIOS 00 SUL - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-105Credor: JAMATEXCOMEQUIPTEXfEIS lIDAPortador: -

Espécie:DMl- N°Titulo: 8217 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 250,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 157879/2010 Sacado:MARIZETEAPARECIDAOOS SANTOS Endereço: RUACONRADO EDERMAN 65-
TRESRIOSDO SUL - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89254-105 Credor: JAMATEXCOMEQUIPTEXfEIS lIDAPortador: -

Espécie:DMl- N° Titulo: 8233.2 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 390,00 - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 158007/2010 Sacado: PATRICIA NICOCHELlJ Endereço: RUAVICTOR ROSEMBERG 216 - VIlA LENZI
- Jara�á do Sul-SC - CEP: - Credor: AIRTON PEREIRA Portador: - Espécie: NP - N°TItulo: 01 - Motivo: falta de paga-
mentoValor: R$ 4.000,00 - Vencimento: 30/06/2008 '

.

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

Apontamento: 158162/2010 Sacado: RADIAL RENOV DE CARREIAS E TRUCKES lIDA Endereço: AV PREFWAlDE
MARGRUBBA4955 - CENTENARIO - JARAGUADO SUL-SC - CEP: 89270-000Credor: BEHLlNGTRANSPORTES E SER
VICOS lIDA Portador.- Espécie: DMI - W TItulo: 14688 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 140,00 - Vencimento:
14/09/2010

"
,

�ontamento: 157767/2010 Sacado: RAFAEL RUBIN Endereço: JOAQUIM FRANQSCO DE PAUlA 1075 - Jaraguá do
Sül-se - CEP: 89254-170 Credor: HAOLETEC COM DE EQUIP E SUPRIMENTOS Portador: - spécie: DMl- N°Titulo:
321/60106 - Motivo: faltá de pagamentoValor: R$l44,OO - Vencimento: 10/09/2010

Apontamento: 158234/2010 Sacado: RALF JUNIOR DOMBEK MANKE Endereço: RUA REINOIDO BARTEL 485 -

Jaraguá do Sul-se - CEP: 89256-130Credor: BOMBAS DIFSEL PARANA lIDA Portador: - Espécie: DMl - N° Titulo:
1712/ 1421C - Motivo: falta de pagamentoValor: R� 650,25 - Vencimento. 16/09/2010 '

�giif�iif��9����&J§1����=�t��i�iM�i�JIj!�-�-�Je�������
16981- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 207,47 - Vencimento: 14/09/2010

Certifico, que esteEdital de Intimação de Protesto foipublicado no jornal "Correio do Povo", na data de 29/0972010.
Jaraguá do SI,l! (SC), 29 de setembro de 2010.

.

Tabelionato de Protesto Griesbach

Total de títulos publicados: 18

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

AVISO DE LICITAÇÃO

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

especificada:

• LICITAÇÃO N°: 157/2010
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
OBJETO: OBRA CIVIL VISANDO A EXECUÇÃO DE GABIÃO DE CONTENÇÃO NA CAP

TAÇÃO DA ETA SUL
RETIRADA.DO EDITAL: A partir do dia 29/09/2010, das 8:00 h às 11:30 e das
13:00 às 16:00 h
DATA DA ABERTURA: 14/10/2010 às 14:00h

•

•

•

•

•

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

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

Nelson Klltzke
Diretor Presidente

-

,
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PONTO DE VISTA
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Essa tal insegurançajurídica

Essa insegurança
jurídica criada pelos
próprios magistrados

e pelos tribunais
não favorece
o crescimento
econômico, a

estabilidade política
e a tranquilidade
dos cidadãos.

uitos problemas afetam o poder judi
ciário, aquele que deveria dirimir os

problemas que diariamente afligem os

cidadãos, seja nas suas picuinhas com
os vizinhos, seja nos problemas de grande porte
ou de grandes consequências. O fato é que qual
quer lide que chega ao poder judiciário, popular
mente chamado de "Justiça", deve - ou deveria
- ser tratada .com o máximo respeito, seriedade
e celeridade.

Não bastassem todos os proble
mas estruturais já enfrentados pelo
poder judiciário, e que afligem tanto

os jurisdicionados quanto os advo

gados, como, por exemplo, prédios
com goteiras (a exemplo do Fórum
de Iaraguá do Sul), falta de juízes
(obrigando profissionais a cobrir

duas, três, quatro e às vezes até seis

varas, como também ocorreu aqui
na região no começo deste ano, sen
do humanamente impossível o cum-,
primento de todas', as obrigações),
falta de funcionários (obrigando
os diretores dos fóruns a contratar

estagiários de alta rotatividade ou

pedir servidores emprestados de
outros órgãos governamentais, fi
cando amercê da boa vontade dos membros do exe

cutivo), há, ainda, as indefinições ou contradições nas
decisões judiciais que temos visto com certa frequência
nos órgãos de imprensa.

De vez em quando se ouve falar de magistrado
com estranhas amizades, ou com decisões sobre o

mesmo assunto que tendem para um lado ou para
outro conforme as partes envolvidas, ou sem o

comportamento que se espera de tão sagrada pro
fissão, ou, ainda, com processos dormindo por in
findáveis anos em suas mesas. Todos estes fatores,
por si só, já criam nos demais operadores do Di

reito e na população em geral.certo desconforto e,

mais do que isso, a chamada insegurança jurídica.
Quando estas situações acontecem nas instân

cias de primeiro grau, ou seja, com os magistrados
que estão nas nossas cidades, a questão já é com-

plicada. Quando ocorrem nos Tribunais, com os

desembargadores, o problema é ainda maior. En

tretanto, quando atingem a corte máxima do país,
como o Supremo Tribunal Federal, passamos do

desconforto para a crítica e efetiva insegurança.
Semana passada viu-se a mais flagran

te face de como esta insegurança jurídi
ca pode afetar a vida de toda uma socieda

de, os destinos de todo um país. O Supremo
Tribunal Federal, em debate jurídico de mais de

dez horas, não chegou a uma

conclusão definitiva sobre o caso

do candidato ao governo do Dis

trito Federal, Joaquim Roriz, cuja
candidatura havia sido cassada
na instância inferior.

A decisão sobre este caso - que
trata de um dos aspectos da Lei da
Ficha limpa - era aguardada pelo
país inteiro, pois 'interferirá no re

sultado de todos os casos similares.
Por outro lado, a indefinição gerada
com a não conclusão efetiva de que
rumo tomar definitivamente trou

xe à tona a maior de todas as pre

ocupações para candidatos e eleito
res: como saber se o candidato eleito

"

"
não será cassado após as eleições?

Imaginemos a hipotética, embora não impos
sível, situação onde se elegerá um candidato para
chefiar o executivo de algum Estado da Federação,
o qual, invariavelmente, alcançará o cargo com

milhões de votos, e tempos depois o Supremo Tri
bunal Federal entende que aquele candidato ven

cedor era inelegível. Não haverá, por acaso, um

desregramento do que o eleitor esperava? Caso

a definição tivesse sido concretizada antes e, esse
candidato não participasse do certame eleitoral" a

ordem dos demais candidatos seria a mesma?

Essa insegurança jurídica criada pelos próprios
magistrados e pelos tribunais não favorece o cresci

mento econômico, a estabilidade política e a tran

quilidade dos cidadãos. Ao contrário, podem criar

impasses de conseqüências bastante sérias e graves,
como visto acima.

SERViÇO

G TU�TO

Rotaract e Fameg
realizam palestra

o Rotaract Club de Iaraguã do Sul realiza dia

19 de outubro uma palestra teatro com Sednem

Nosreala, no auditório da Uniasselvi/Fameg, em .

Guaramirim. A apresentação teatral "O Segredo
Incorpóreo - Ferramentas do Ser" abordará as

pectos éticos, sociais e filosóficos, e tem como

objetivo criarmomento de reflexão. As vagas são
limitadas e as presenças devem ser confirmadas

pelo cadastrorotaract@hotmail.com ou telefone

(47) 9187-2207.

,
,

EN{jO��ENOA

Prossegue campanha
de mudas frutlleras

A Secretaria daAgricultura de Jaraguá do Sul co
munica que já encerraram as encomendas de varie
dades raras, mas a segunda Campanha de Mudas

Frutíferas e Arbóreas deste ano prossegue até o dia

Iode outubro, prazo final para os agricultores solici
tarem espécies de frutas mais comuns e de plantas
ornamentais. Os preços variam de R$ 0,80 a R$ 490.
Interessados devem fazer seus pedidos na Diretoria
de Agricultura e informações podem ser solicitadas

pelos telefones (47) 2106-8113 ou 2106-8114..
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COMUNICADO

Empresa IMPACTO SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ: 04.445.473/0001-53, Inscr.Mun.: 24459-7, situada na Rua Exp.
Fidelis Stinghen, 157, Centenário, Iaraguá do Sul, SC, 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, na 01

REGISTRO DE IMÓVEIS DA

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC
ISA MARTA MOHR ZlEMANN, oficiala do

registro de imóveis da comarca de Jaraguá do

sul/Se, torna publico pelo presente edital, que '

ROGÉRIO ERSCHING , CI n
°235.5144SESP

SC, CPF N° 248.794.879-53 e sua esposa
MARLI GRUTZMACHER ERSCHING CI N°

19Rj597.285SSJ.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-se,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura

municipal de Jaragua do sul/Se, conforme

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

agrimensura Antonio da Silva, eREA n° 47483-8, ART n° 3642311-5. O desmembramento é de caráter

residencial, possui a área total de 2.534,93m2, sendo constituído de 1(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, 1.683- centro, Jaragua do Sul/Se.
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EleiçõesOnline
Giovanni

Ramos
DIVULGAÇÃO

Os candidatos a presidência da República como você nunca viu.
Ou, em alguns casos, não lembra. É o que o blog Buteco da Net, hos
pedado no Portal IG, traz aos internautas nesta semana. Fotos de Dil
ma, Serra, Marina e Plínio durante a juventude (sim, tem uma foto do
Plínio jovem). São fotos de assustar.

http://colunistas.ig.com.br/obutccodanet

No Messenger
De olho no público jovem,

o candidato- a deputado fede
ral Jean Leutprecht (PC do B)
inovou no panfleto para divul

gar as propostas de mandado.
Em parceria com a UJS (União
da Juventude Socialista), braço '

do partido das universidades,
Leutprecht apresenta uma si

mulação de conversa via in

ternet, no programa Windows
Live Messenger, onde apresen-
ta as propostas para a juventu
de. A candidata a deputada es

tadualAngelaAlbino (PC do B) ,
também aparece no panfleto.

Justificativa
o eleitor que não estiver

no domicílio eleitoral no pró
ximo dia 3 pode agilizar a jus
tificativa do voto desde já. O
formulário para justificar está
disponível para impressão no

site do TRE (Tribunal Regio
nal Eleitoral). O documento é
encontrado no link "Serviços
ao Eleitor", na página inicial
do tribunal.

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

Tunna2: 18 a 20/10, das 19h às 22h30

local: XP Jaraguá do Sul

Valor: 1 Ox de R$25,00

www.tre-sc.govbr
gai(��1f�i�:���t�J�,!?8�á� fu�\�r�i.S���ri�m��M�d���g�f:ç�;sí��9nêamivativos existe a possibãidade de perdas superiores aos valeres
investidos.

Apuração online
o portal da Câmara dos Deputados vai acompanhar a apura

ção dos votos no próximo domingo, a partir das 17h. Na página, é
possível acompanhar os trabalhos da Rádio e TVCâmara, que terá
transmissão direta e comentários de cientistas políticos sobre os

resultados das eleições.
www.camara.gov.br

luitada do dia:
Essa enxurr�dade números-de !/nes,9lp.sas" me faz lembrar a

.cJássicafrase,ae DqmQuixote:(/Sapcti6; os cães-lafuam, �\'��âl
que cavalgamos" AngelaAmin (PP), candidata agovernadora

twitter.oom/��elalmli

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

CP DA SCH
-

-TZE

Comissão rejeita
o relatório final
Justino da Luz (PT) foi nomeado novo relator
JARAGUÁ DO SUL

O relatório final, que absolve
a prefeita CecOia Konell das
acusações, foi rejeitado pela
da Comissão Processante
da Schützenfest.

festa. "O relatório foi feito em cima
dos depoimentos da CP e da CEI e
dos documentos que apuramos .

Não podemos concluir uma acusa

ção com suposições", explica.
Sobre o novo relatório, Sartipro

voca:
lié um processo democrático.

Talvez eles tenham um documento

que eu não tive que aponte o envol
vimento da prefeita".

mentou o presidente, ao votar

contrário ao relatório. O novo re-

. lator seguiu o mesmo raciocínio.

"Apesar de não ter participação
direta, ela nomeou uma comis
são e, como prefeita eleita, tem
responsabilidade sobre os seus

secretários", argumentou.
Voto vencido na comissão, o ve

readorAmarildo Sarti (PV) defende
o seu relatório. Segundo ele, não há
provas do envolvimento da prefeita
nas irregularidades detectadas na

• Giovanni Ramos
giovanni@ocorreiodopovo.com.brOpresidente

da Cp, Jaime
Negherbon, e o integrante
Justino da Luz (PT) vota
ram contra as conclusões

do relator Amarildo Sarti (PV),
na reunião ocorrida onteni de
manhã. Com isso, Negherbon
nomeou Justino relator da co

missão, que deverá apresentar
um novo documento até a pró
ximá sexta-feira.

"São vários itens culpando
apenas o presidente da Fundação
Cultural Jorge Luiz Souza e o Ro
naldo Raulino (ex-presidente da
CCO da festa). A prefeita também
tem de ser responsabilizada", co-

. .......--

Contabilidade
Consultoria Empresarial
t�c: 006Z6WQ �Qu·"a�I·-ídadeProfissionalismo

ÜO!'llpetêncl<i
Credibilidade Confiança
www.gumz.com.br
(47)3371-4747

gumz@gumz.com.br
umA PARCEalA QUE DÂ CERtO. Desde 1978

DIVULGAÇÃO

Amarildo Sarti (dir.) sustentou que o relatório foi estruturado com base em depoimentos edocumentos

TRABALHOS DA CP DEVEM SER CONCLUíDOS ATÉ DIA 11

Uma semana para a votação final
Se o novo relatório final, a para a conclusão dos trabalhos

ser apresentado pelo vereador encerra no próximo dia 11, se

Justino da Luz (PT), for aprova- gunda-feira véspera de feriado, a
do na sexta-feira, independente sessão especial para apreciação
do conteúdo, ele será remetido à do relatório deve ser marcada
presidência da Câmara para vo- para a proxima semana. .

. tação em plenário, ç�W� g.J?n%9,f.i ·"A""�� preciso dpJ� terç.Q�.�dos .\;0-

tos, no caso oito vereadores, para
que o relatório seja aprovado. Caso
contrário, os trabalhos da comis
são serão arquivados, o que não

impede o envio das investigações
para órgãos como Ministério Pú-

, .blico e Tribunal de Contas.
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Pacto Pela Juventude teve a primeira ade
são no Vale do Itapocu. O candidato a de

putado federal,' Jean Leutprecht (PC do B),
...... assinou o documento, iniciativa das·67 en

��?; tidades da sociedade civil integrantes do Conse

::�< lhoNacional 'de Juventude, que busca qualificar
�:' .

o debate sobre as políticas públicas para ajuven-
:, túde-no período eleitoral.. _

.

""
. '·:'Na.·última segunda-feira, urna cópia foi entre

"

gue ao presidente do D�E"da Unerj, Luis Fernan-

do" Almeida, segundo Leutprecht, reforçando seu

"

. compromisso de trabalhar pela implantação de

projetos para a juventude na região. O movimento

obUiz do
O ex-governador Esperidião Amin (PP) veio

dar uma força para Dieter Janssen (PP) nesta
reta final da campanha, em reunião com mili
tantes e apoiadores na noite de segunda-feira.
E também pedir votos, na condição de candida
to a deputado federal. Novamente" colocando
como prioridade a eleição para o governo do
Estado que, segundo Amin, enfrerita a fase mais
difícil, pelo tempo de propaganda e o condomí
nio partidário da tríplice aliança, teoricamente
de maior densidade eleitoral. No segundo tur

no, diz, o jogo é de igual para igual.

POT
Na presença do presidente do PDT, Ruy Les

smann, Amin disse que a sigla de Leonel Brizola
trouxe para a chapa uma importante contribuição,
ao representar a luta pela educação e pelo empre
go. Foi daí que surgiu a proposta da Universidade

,
do Trabalhador, uma das principais bandeiras de

.Angela Amin. A segurança também foi defendida

pelo candidato. "Não queremos que o governo
'trate a segurança como um negócio de fachada".
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ca rol ina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

d
levanta bandeiras de ações necessárias para o ple
no desenvolvimento juvenil e destaca o papel de
gestores e legisladores na implementação de políti
cas que incluam o jovem brasileiro na estratégia de
desenvolvimento nacional.'

,

"A promoção do acesso dos jovens aos bens

culturais, ao esporte e lazer é lima das propostas
do Pacto e também uma das minhas bandeiras de

campanha, pois entendo ser esta uma das melho
res formas de se promover a inclusão social", decla
rou o candidato, que também defende a ampliação
da oferta de novos cursos profissionalizantes na're- .

gião e programas para o primeiro emprego.·

-��Pesquisas ,�
Dieter comentou que esta é a eleição mais tran

quila entre as três que já enfrentou, e que se con

sidera melhor preparado que em 2006, quando
recebeu 16 mil votos, até pela possibilidade de ter

assumido como deputado este ano. E também feliz,
pelo resultado de pesquisas contratadas pelos con
correntes, embora não registradas, que o colocam
na melhor condição entre os dez candidatos a de

putado estadual damicrorregião.

( Resposta
Ex-secretário e presidente da CCO da Schüt

zenfest em 2009, Ronaldo Raulino contesta os ar

gumentos do ex-secretário Ivo Konell, sobre o pa
gamento da dupla Fernando e Sorocaba. Konell
declarou que a conta na Blucredi foi aberta depois
do repasse dos R$ 147 mil, e que os saques feitos

na conta de Tijucas foram todos de pequenos va

lores. "Se tanto o empenho como a autorização foi
dada para pagar a dupla, como que foram sacados
valores menores?", indaga, apresentando cópia da

autorização da antecipação financeira, e do pedido
de ordem de pagamento.

FAÇA SUA GOLA!
Deputado Estadual

No domingo,
nao esqueça
de levar para

. a votação o

título de eleitor e
_ mais um documento

oficial com foto.
E lembre-se de

votar em alguém
da nossa região!

Deputado Federal

Senador Primeira Vaga

Senador Segunda Vaga

U.U!iWiM

Governador

Presidente

ai
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CHARGE

/1B83
",

i iQue. A SEUHQ"(A
A'D\VtNHATUDO#.
Mt t>lZ EMQUAL.

CASA DEVO tN'T�E&\R
�SSACAR1AI

oCORREIO ERROU
Diferente do que foi publicado na charge de ontem, o número do

candidato a deputado estadual, Dieter Janssen, é 11011.

DOLErrOR

Aos eleitores de
Santa'Catarina

Estamos,
nos aproximan

do de mais uma eleição
e precisamos nos aliar
aos que sempre abrem

as portas de seus gabinetes, nos'
recebem, nos ouvem a qualquer
hora, nos defendem e que efeti
vamente se comprometem com

a causa que é em defesa dos
Bombeiros Voluntários de San- ,

ta Catarina.
O mais importante para nós,

defensores da causa Bombeiros
Voluntários, não é o partido dos
candidatos e sim as pessoas,
com as quais precisamos e po-

demos contar após as eleições.
Há muitos candidatos que

apoiam a causa Bombeiros Vo
luntários, mas nós precisamos e

queremos mais; queremos que
eles se comprometam conosco

para a criação de mecanismos

legislativos para que o nosso

modelo possa prosperar diante
dos diversos obstáculos impos
tos pelo corporativismo.

Desta forma, convido a todos,
que pensam como eu, a votar neles.

AdemirOrsi, presidente da ABVESC
(Associação dosBombeiros Voluntários

no Estado deSanta CataÍ'Ína)

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2010

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

AVISO DE SUSPENSÃO

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Adminis-,

tração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação por
Pregão Presencial acima, que o mesmo se encontra SUSPENSO, devido a

análise a serem feitas em virtude da impugnação ao edital. Ressaltamos que
a nova data, hora e local para entrega, credenciamento e abertura dos enve

lopes, será formalizado posteriormente e.republicado nos jornais: Diário Ofi
ciai do Estado de Santa Catarina (DOE/SC), Diário Oficial do Estado de Santa

Catarina, Jornal de Circulação Estadual e jornal de circulação local. Sem mais

para o momento, Jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2010.

aLIVIO BELTRÃO JUNIOR
Secretário de Administração

• , I \ J � '" � •• _" ... 1.. J: J •

EDrrORIAL

Não jogue seu voto fora
quatro dias das eleições, é importante
chamar a atenção para um debate que
sempre ronda o pleito. O voto nulo e o

voto em branco, longe de ser um ato de

protesto como pregam alguns, não é uma op
ção válida dentre as possíveis no nosso sistema
eleitoral. Ele é considerado um "erro". É simples
mente um voto que não é computado. No sentido
prático, votar em branco ou nulo
não faz absolutamente a menor

diferença. No final das contas,
constará somente como uma es

tatística noticiada.
Ao contrário do que muitos

pensam, não existe nenhuma

ação tomada quando a quanti
dade de votos nulos ou brancos

atinge um número considerá-
vel. A quantidade de votos váli -

,

dos (100%) tem esse número subtraído. Ou seja:
o candidato continuará sendo eleito pela maio
ria dos votos válidos. Desse jeito, o "protesto"
não serviu para absolutamente nada.

Quem pensa em utilizar esta estratégia deve
estar consciente. Não existe justificativa lógi
ca para votar nulo ou branco, a não ser querer
aumentar um número estatístico sem validade

alguma. O voto nulo/branco no Brasil hoje é o

único voto 100% perdido. É a única opção que é

pura derrota. Se você acha que não existe candl
dato 'que mereça seu voto, adote outra estraté

gia: vote naquele que oferece mais perigo para o

candidato que você menos quer no poder.
É importante que os brasileiros ieiam e enten

dam a lei eleitoral. Ela está disponível no site do
Planalto (www.planalto.gov.br). onde também pode

ser encontrada a compilação da'
nossa constituição. Éum site facil
mente navegável e bem claro. Não
acredite em correntes da Internet

.

que pregam que um número alto
de votos nulos e brancos pode in
validar o pleito.

Mas o exercício,da democra
cia não é simplesmente votar em
alguém, mas escolher o melhor
candidato. Por isso, antes de

colocar seu voto na uma, olhe para dentro de si e
considere as consequências dos seus atos. Tenha

pé no chão. Honre aqueles que lutaram e morre

ram para que hoje você tenha liberdade de pensa
mento. Respeite seus compatriotas. E fique tran

quilo sabendo que você cumpriu seu dever como
cidadão. Mesmo que o candidato em que você vo
tou não seja eleito, seu bom exemplo certamente

ajudou o país a crescer.

DOLErrOR

Tr(Üetóriada educação do surdo

Com o tempo
temos a

esperança de
desmistificar
muitas coisas

que ainda se
-

fazem presentes
no dia a dia dos
surdos, como o
preconceito e a

falta de respeito.

Por
muito tempo os surdos foram consi

derados incapazes de desenvolver qual
quer atividade. Aristóteles afirmava que
surdos-mudos eram incapazes de ter par

ticipação social e de viverem na comunidade, por
não terem uma forma legível de comunicação.

Vendo essa frustração, pro
fessores desenvolveram alguns
métodos, utilizando gestos.
Dentre os educadores, Charles
Michel de l'Epée foi o que mais
se dedicou a essa causa.

No Brasil, a educação dos
surdos também teve seu pon
to de partida com os métodos
de ensino desenvolvidos por tal

professor. Dom Pedro II convi- '

dou o professor Huet, um sur

do aprendiz dos métodos de

comunicação de, l'Epée, a pra
ticar e desenvolver técnicas de
ensino com não ouvintes bra
sileiros. A partir dessa atitude foi
fundado no Rio de Janeiro o Inês

(Instituto Nacional de Educação dos Surdos).
Infelizmente com o reaparecimento dos sur

dos na sociedade ainda sem direito algum, mas
se fazendo presente, muitos questionaram a for
ma deles se comunicarem e resolveram adotar
outros métodos, como o oralismo.

.

Foi em 1880 o ponto alto dessa mudança, o
Congresso deMilão. Sendo estipulada como forma
definitiva, a votação foi feita e o oralismo venceu.

Essa foi a época mais triste da história dos surdos,

pois desse momento em diante ninguém poderia
mais gesticular, todos foram obrigados aparticipar
de aulas de oralismo, de forma severa tiveram que
se readaptar a essa nova sociedade.de ouvintes.

Demorou-se a perceber que o oralismo não era
suficiente para todos, pois somente os que tinham

resíduos de audição conseguiam
falar com menos dificuldade. Ini
ciaram a comunicação total que
era a junção da fala com alguns
sinais criados para facilitar a com

preensão das pessoas surdas.
Somente em 2002 foi apro

vada a lei da utilização de Libras

(Língua Brasileira de Sinais). Após
a legalização, todos foram se ade

quando ao novo sistema apli
cando novos métodos de ensino.
Com o tempo temos a esperança
de desmistificar muitas coisas

que ainda se fazem presentes
no dia a dia dos surdos, como o

preconceito e a falta de respeito.
Consequentemente a todas essas

conquistas, em 2008 foi promulgada a Lei Fede
ral nv 11.796, instituindo o dia 26 de setembro
como comemoração nacional ao Dia do Surdo.
Essa data foi escolhida devido à inauguração da

primeira escola de surdos do país, em 1857.
Parabéns a todos os surdos por mais um ano

de conquistas. '

" '

"

PaulaMariaMarkewicz (surda), instrutora de Libras,
Liliane Vieira (surda), instrutora de Libras e Izabel Carmen
Bertoldi, integradora de Educação Espec�al eDiversidade
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ELEiÇÕES

Voluntariado pela democracia
Sermesário no dia da votação é uma forma de acompanhar de. perto o processo eleitoral
JARAGUÁ DO SUL

O dbl 3 de outubro é

esperado com ansiedade
pelo jovem Jean Carlos

KI,. 23 anos.

E
que além de vivenciar a

democracia através do
voto, Jean irá dedicar
todo o domingo para dar

suporte ao processo eleitoral,
acompanhando a eleição de per
to. Na seção 261, no colégio Du
arte Magalhães, ele atuará como

mesário, na função de presidente
de mesa. E a iniciativa partiu do

próprio jovem, que vê no traba
lho de mesário voluntário uma

oportunidade de contribuir para
o processo democrático. "Acho

importante participar para exer

cer a cidadania. Tenho orgulho
de trabalhar em uma data tão

importante para o país", revela.
É a primeira vez que Jean se

coloca à disposição para traba
lhar voluntariamente durante
uma eleição: E ele sabe que a

, função exige responsabilidade
e disciplina. "O mesário ajuda a

recepcionar os eleitores, orien -

.

ta e confere os documentos. No
meu caso, que sou presidente de

mesa, eu que libero a urna para
votação. Passamos por treina
mentos que foram muito escla
recedores e estamos preparados
para atuar diante de possíveis
problemas", comenta. I'A Justiça
Eleitoral organiza, mas são os

mesários que fazem a eleição.
Eles são convocados pela Justiça,
mas trabalham pelo país", acres
centa a chefe do cartório eleitoral
Simone Malta Ladeira.

Em Iaraguá do Sul 101,2 mil
eleitores vão às urnas no dia 3 de
outubro. E cerca de 1,3 mil pes
soas atuarão como mesários no

município. No total, 289 urnas

receberão os votos dos eleitores.
Outras seis mesas serão destina
das somente à justificativa.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

Jean dedicará o domingo.
para o exercício da

cidadania. Além de votar,
atuará como mesário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE SANTA CATARINA - Tabelionato do Município e Comarca de Guaramlrlm - Chrlsta
lnge Hille Wagner, Interventora

Rua 28 de Agosto na 1918, Ed. Nexus, Telefone: (47) 3373-0404 Horário de Funcionamento: 08:30h às 12:00h e 13:30h às 18:00h

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando os devedores intimados
a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no tríduo legal (3 dias úteis), alertando-se, desde já, quanto à possibilidade de oferecimento
de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser lavrado e registrado o protesto correspondente. A presente publicação se
deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou
for(em) residente(s) ou domiciliada(s) fora da Circunscrição Geográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação no

endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGJ.

Protocolo: 8691 Sacado: ANDERSoN RAFAEL DE LIMA CPF: Protocolo: 8703 Sacado: RENATO RISKOWSKI CPF: .

061.722.749-70 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS AUTO 017.528.509-80 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título: ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título:
698744004 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por 65478 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:
Vencimento: 12/09/2010 Valor: 108,75 Liquidação após a 10/09/2010 Valor: 80,00 Liquidação após a intimação:
intimação: R$10,40� Condução: R$51,64, Diligência: R$31,95, R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital:
Edital: R$15,00 R$15,00

Protocolo: 8700 Sacado: FABIO LUIZ ALBRECHT CPF:
037.022.149-41 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título:
2204001 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAiXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

10/09/2010 Valor: 200,00 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,00

Protocolo: 8690 Sacado: RODRIGO SOUZA DOS SANTOS
CPF: 034.297.759-81 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS
AUTO ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do
Título: 17320005 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por
Indicação Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data
Vencimento: 10/09/2010 Valor: 248,00 Liquidação após a

intimação: R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95,
Edital: R$15,00

Protocolo: 8698 Sacado: GILlARD DA SILVA DIAS CPF:
075.708.869-41 Cedente: RM COMERCIO E SERViÇOS AUTO
ELETRICOS LTDA CNPJ: 06.153.403/000 Número do Título:
2149002 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação
Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data Vencimento:

10/09/2010 Valor: 132,90 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,00

Protocolo: 8628 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF:
048.188.139-58 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 9155*004 Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 13/09/2010 Valor:

320,00 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

Protocolo: 8260 Sacado: JOAO CARLOS MORSCH CPF:
041.430.089-04 Cedente: BANCO FINASA S.A. CNPJ:

57.561.615/000 Número do Título: 3667050743 Espécie:
Nota Promissória Apresentante: SBS ATIVOS LTDA Data
Vencimento: Valor: 19.089,04 Liquidação após a intimação:
R$10,40, Condução: R$O,OO, Diligência: R$31,95, Edital:
R$15,00

Protocolo: 8629 Sacado: ROSENEIDE DE SA CPF: .

048.188.139-58 Cedente: SILMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/000
Número do Título: 9485*004"Espécie: Duplicata de Venda
Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA GUARAMIRIM Data Vencimento: 13/09/2010 Valor:

376,86 Liquidação após a intimação: R$10,40, Condução:
R$24,14, Diligência: R$31,95, Edital: R$15,00

. . _ ..... __ . Christa lnge Hill� Wagn�.r,_ ��terveQtora

• O 'presidente de mesa recebe

todas as orientações necessárias
em treinamento presencial.

dosmateriais da seção e emitir os'

boletins de urna.

• oS demaismeSários são responsáveis.
basicámente pela identificação

'

dQs 'eleitores e pela entrega do '

, col:ràprové/I'lte de VQt�çãO'" "

etários ficam respohsáveis P
uição de senhas e por lavrar "

ata da Mesa Receptora.
Fonte: TRE - se

AGRADECIMENTO
Gostaríamos de expressar nossos sinceros

agradecimentos a todos àqueles que, presen
cialmente ou em pensamento, estiveram ao

lado do nosso 'pai, José Carlos Neves, nos

seus últimos momentos. Gê, como carinhosa
mente era conhecido, sempre foi um exemplo
de homem, dono de um 'caráter invejável. Por
onde passou - na sua vida pessoal, profissio
nal e pública - deixou seu principal legado, o

altruísmo. As inúmeras homenagens por ele re

cebidas reforçam a sua eterna grandiosidade ...

A nós que ficamos - filhos, esposa, amigos e

cidadãos jaraguaenses - nos resta a missão
de perpetuar as sementes que ele cultivou: se
mentes do companheirismo, do voluntariado e

da perseverança. Pai. .. Nosso eterno obrigado!
Nossa admiração por você continua ...

A família convida a todos para a missa de séti
mo dia que se realizará dia 1/10 (sexta-feira) as
19:00 na Igreja Matriz São Sebastião.

.

Seus filhos Edoardo, Ricardo
e Gabriela e sua esposa Meika

TSE esclarece: voto nulo não
pode invalidar.uma eleição

JARAGUÁ DO SUL
o eleitor que for às urnas no

próximo domingo para votar em
branco ou anular estará jogando
fora o seu direito de participar da
democracia brasileira. Isto por
que ao contrário do que é pre
gado em correntes pela inter

net, o voto nulo não invalida as

eleições. E quem vota em bran
co para o cargo de' presidente,
por exemplo, pode Jazer uma
escolha diferente para deputa
do estadual, ou seja, votar em
algum candidato.

O TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) não considera votos

nulos e brancos válidos, sendo

assim, eles são descartados no

começo da apuração e não são
mencionados no resultado final.
É como se o eleitor estivesse em

outra cidade e justificasse o voto.

Segundo a chefe de cartório
da 87a Zona Eleitoral, Simone

Ladeira, o TSE se pronunciou ofi
cialmente-sobre o caso em 2006.

Na oportunidade foi cítado o ar
tigo 211 do Código Eleitoral, que
de forma explícita informa que
será "eleito presidente da Repú
blica o candidato mais votado

que tiver obtido maioria abso
luta de votos, excluídos, para a

apuração desta, os em branco e

os nulos".
As correntes na internet ci

tam o artigo 224 do Código Elei
toraI, que afirma que uma elei

ção será refeita se as nulidades

atingiremmais de 50% dos votos.
Porém, o TSE esclareceu em 2006

que as nulidades se referem a vo

tos anulados pela Justiça e não

pelos eleitores.
De acordo com o Código Elei

toral, uma eleição será anulada
se mais de 50% dos votos forem
cancelados por falsidade, frau
de, coação; interferência do po- .

der econômico e desvio ou abu
so do poder de autoridade em

desfavor da liberdade do voto e

compra de votos. �
.
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SCHUTZENFEST

Abram cami o: lá
vêm asmajestades

• ..!

Você sabia? Vida de rainha não é assim, tão fácil não!
JARAGUÁ DO SUL

A coroa tem brilho e

demonstra a importância
do título. A faixa confirma
essa imponência.

Ambos.
fazem parte da

rotina de qualquer ma
jestade e na Schützen
fest não é diferente. As

rainhas embelezam a Festa dos
Atiradores e, claro, nunca ficaram
de fora dessa comemoração. Por
isso, elas têm um cotidiano repleto
de pompa, mas também de muito

trabalho",Que o diga a atual deten-

tora do trono: AdrianaMarquardt.
Eleita em 2009, a represen

tante da Sociedade Botafogo, no
bairro Barra do Rio Cerro, sé pre
para para deixar o cargo após um
ano inteiro de dedicação às tra

dições alemãs. Antes mesmo de
conhecer a substituta, ela já sabe .

o que dirá no momento da troca.
,
"Vou falar para aproveitar muito
porque é muito bom", avisa.

Apesar da alegria e· da sa -

.

tisfação, Adriana não pretende
mais concorrer ao posto. É tem

po de incentivar outras garotas
a experimentar as surpresas e o

corre-corre proporcionado pela
festa. Ela conhece intimamente

. tudo isso. Durante os dez dias da
20a edição da Schützen, sentiu
o cansaço das noites não dor
midas. Porém, também viveu

momentos que jamais esquece
rá. "As amizades vão ficar para
sempre", diz. Nalembrança resta

ainda -a imagem da interação do

público e a diversão trazida pelos
palcos rodeados de'animação.

Prestes a entregar a faixa é a

coroa, ela não se arrepende de
ter entrado na disputa. "Não há

segredo. Precisa é gostar e ser

simpática sempre", ensina.

• Kelly Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br .

Adriana Marquardt aproveitou o reinado e vai gúardar cada momento,da Schützen na memó-ria
, , '.

- .a.:: ..

e , 'COROADAFESTÃ_SERADISPUTADAPoR16CAI\lD,iDATAS ...Ó,»,

Escolha é no dia da abertura
A sucessora de Adriana Mar

.iuardt no posto de majestade
será escolhida no dia da aber
f 'ua da 21 a Schützenfest. Após
a solenidade, rnarcada para as

20h da quinta-feira, 7 de outu
bro, o público' verá ,16 candi
datas disputando: á coroa e-a

faixa da festa. 'Elás 'tepresen':,

tam as entidades que integram de de influências no 'resultado.
a Associação dos Clubes e So- - As concorrentes devemmostrar
ciedades de Caça e Tiro do Vale. postura e desenvoltura de pas- ,

do Itapocu. ,
sarela e beleza facial. Os critérios

A avaliação cabe "a sete ju- - determinam a próxima rainha e

rados. Segundo a organização, as duas, princesas, quem quiser
eles são de cidades sem qualquer

'

acompanhar o concurso, pode
envolvimento com a ·iniciativa·· -',àçéssàr,ó,Pànlue de-Eventos de

para evitar qualquer possíbilída-' '�, forma gr�t.lJ.itª:�_::.J:f"','.JN_.,<ss :'''J,.• ".f.f.f.<''.:.:,.i.:-";:'�i.11i!f"'@I"!/Im/lli;iII"�n��!I/liJ' "a�I!/I$IIiJli1/$dl)iUll1íi!il'"
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JARAGUÁ DO SUL

Ela se transformou
em uma maíestade aos

15 anos de idade e,
'duas décadas depois,
detém uma marca que
'jamais perderá, ,

Mesmo
com as suces

sões, Sonéia Horn-
,

, burg sempre será
lembrada. Isso por

que, foi a primeira mulher a

vestir a faixa e a coroa de rainha
da Schützenfest. E não se enga
ne, na época, chegar ao trono

exigia o cumprimento de uma

verdadeira maratona. Após a

oficialização da concorrência,'
'as candidatas precisavam con-

seguir o maior número possível
de apoiadores. Essa adesão, além
de verbal, tinha que ser revertida
em votos comprados.

o CORREIO DO POVO • Quarta-feira 29 de setembro de 2010

Segundo Sonéia, a disputa
era surpreendente. "No sábado
à tarde eu tinha 32 mil, à noite,
quando venci, soube' que havia
chego aos 63 mil", recorda. A vi
tória veio graças à ajuda da fa
mília, amigos e dos integrantes
da Sociedade Aliança, entidade
da qual participa até hoje. A co

operação, diz, foi uma exigência.
"Eles tinham convidado outra

pessoa, mas ela não aceitou. Eu
também não queria, concorri por
carinho", complementa.

A paixão que a fez enfrentar
as demais candidatas e passar
dez dias inteiros na Schützenfest
permanece. Ela continua sócia e

frequentando as atividades orga
nizadas pelo mesmo clube, ape
sar dos 21 anos já transcorridos.
O principal motivo: quer que a

tradição e a cultura trazidas na

bagagem dos imigrantes alemães
jamais sejam esquecidas.
• Kelly. Erdmann
kelly@ocorreiodopovo.com.br

.Sonéla continua a frequentar até hoje a sociedade que
a fez ser rainha, apesar das duas décadas passadas

CANDIDATA DE CORUPÃ INAUGUROU SEQUÊNCIA 'ESTRANGEIRA'

G --TZ
-

ES

'Uma vez coroada,.sempre rai
Da primeira à última, o orgulho de ter representado a Festa dos Atirados é constante

Vossa Alteza cheia de surpresas
Uma confusão marcou a

chegada de Bruna Nunes, em

2002, ao trono da Schützenfest.
Integrante da Sociedade Hansa
Humboldt, de-Corupá, ela que
ria mesmo é ser a majestade do'
município. Porém, a tentativa
não deu certo. Em contrapartida,
a candidata se tornou a primei-

-

I ra rainha que não representava
uma entidade jaraguaense na

. festa. Depois, outras vieram.

A expenencia, conforme
Bruna, rendeu viagens aluga
res antes não conhecidos e di
versas amizades jamais esque
cidas: "Converso com aquelas
pessoas até hoje", comenta. Por
isso, ela é categórica: incenti
va todas as meninas a tentar a
coroa e, a quem consegui -la,
aproveitar cada momento, pois
o ano de Vossa Alteia "passa
muito rápido".

"
Ser rainha
cansa mais

,

do que
trabalhar o
mês todo,
mas nunca

ninguém
vai me tirar
isso: fui a
primeira.

SONÉIA
HORNBURG

,"

Geral 9

a

.

• 1989 - Sonéia Hornburg (Sociedade Aliança),

• 19,90 - TâAia (jrlJtzmachef(SO�iedade AmiZade)' ,

• 1991- Chresta E. Danker (Sociedade Amizade) ;'li

• 1992 - Marli �oedêr (SôCiedade Âlhúlça)
• 1993 - Joucemerl M. Schwarz (Sociedade Amizade),'.. '�.' '__ it- -;,,': ''',.',' 'i ",T_',

.

",'
• 1994 - Marli Mathias (Sociedáde Alvorada)
• 1995 - Marisa Steinert (Botafogo Futebol CI\-!be) ,

• 1996 - Adriana Maria Camprecher (Botafogo Futebol Clube)
• 1997 - Vanessa Camprecher (Botafogo Fl.jtebol Clube)
• 1998 - Adriana Grimm (Clube Atlético Baependi)

.

• 1999 - Josiane Titz (Sociedade Amizade)
• 2000 - Denise Langer (Sociedade Amizade)
• 2001 - Ja'keline Steinke Maba (Botafogo Futebol Clube)
• 2002 - Bruna Mara Nunes (Sociedade Hansa Humboldt) .

• 2003 - Débora Junkes (Sociedade Diana)
• 2004 - Sâmara ReginaJlos,Santos (Sociedade Diana)

"

• 2005 - Camila de Lima (Sociedade Amizade)
• 2006 - Flávia Cristina Passos (Clube Atlético Baependi)
• 2007 - Aline Prüsse (Sociedade Diana)
• 2008 - Camilq_ Hansen (Sociedade E�portiva Recreativa víeírense)
• 2009 - Adriana Marquardt: (Botafogo Futebol Clube)

PREFEITURA
DE JARAGUA DO SUL
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Rua sem nomedífí
Endereços não sãoencontrados por falta de placas indicativas e numeração errada

'Na.
região do Bananal do

Sul, por exemplo, o tin-
tureiro Eltenis Mendes
Bueno não recebeu o

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)
porque o endereço da residência

\

não foi localizado. Apesar de ter a
identificação da rua Olanda Pretti
Satler, o nome da estrada na placa Ao todo, 450 ruas estão cadas
está praticamente ilegível. E ainda - tradas na Prefeitura, de acordo com

. segundo o morador, o sistema de
o último ·levantamento realizado

cadastro �os postos de saúde de
.

em 2008. Entretanto, nem todas as
Guaraniírim não reconhece a via. vias têm identificação. Segundo o

ParaosCorreios,alaltadeidenti- .:

prefeito Nilson Bylaardt, 80 estra-
ficação das ruas prejudica e atrasa o das devem receber placas até o

trabalhodeentregadeencomendas final de 2010. Cerca de R$ 10 mil
e correspondências. Segundo Iéfer- vão ser investidos na compra dos
son Wagner, gerente do Centro de materiais. "Estamos sinalizando as

Distribuição.Domiciliar das agên- ruas conforme as pavimentações.
, cias de Iaraguá do Sul, Guaramirim Na região daCorticeira e do Guami
e Schroeder, na maioria das vezes,

ranga, 40 placas foram colocadas",
os funcionários precisam utilizar afirma o prefeito. O encargo de no
mapas para descobrir os.endereços, mear as ruas é da Câmara deVerea
"Acontece de o mapa estar desatu- dores, mas a comunidade também
alizado e tudo isso caba levando o pode sugerir nomes .e solicitar a
dobro de tempo que se levaria para identificação das ruas.
fechar as entregas", afirma.

Wagner ainda relata que a nu

meração incorreta das residências

GUARAMIRIM

Na maioria das vezes, a
dificuldade em encontrar

alguns endereços está
atrelada à fàlta de

.
nomes nas ruas e
números nas casas.

y

acaba se tornando outro empeci
lho. Também no Bananal do Sul,
metade das cercas de 120 casas

não tem as identificações em or

dem. .Nesses casos, os moradores
são notificados e tem prazo de 60
dias para regularizar o registro .

"
Os números ímpares

devem fixos nas residências
do lado esquerdo em
ordem crescente.

JÉFERSON WAGNER

"
RUAS OFICIAIS

• Baiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br-

PIERO RAGAZZI

Prefeitura diz que 80 ruas devem receber placas até fim do ano, um investimento de R$ 10 mil

GREVE

Bancos atendem normalmente hoje

;1'
.

Os bancários podem entrar em greve a partir,
de hoje. A classe reivindica aumento salarial de
11%, mas os bancos aceitam repor a inflação de

4,29%. São realizadas rodadas de negociações
salariais, no entanto, se não houver um acordo

com a categoria, os funcionários devem cruzar os

braços. Até o fechamento desta edição, as agên
cias bancárias da região informaram que o aten

dimento deveria ocorrer normalmente durante
esta quarta-feira.

é +; Local: Ginásio do bairro Rio

Branco; Horário: 15h

PREFEITURA PROMOVE SEMANA DO IDOSO ATÉ SEXTA-FEIRA

Chuva não impede diversão dos idosos
A terça-feira chuvosa não impe

diu que mais um dia de atividades

para os idosos fosse realizado em
.

Guaramirim. Na manhã de ontem,
o aposentado Gabriel Bourgeois,
71 anos, recebeu os serviços pres
tados pelo governo municipal em
uma tenda ao lado daCasa do Papai
Noel, na área central da cidade.

Gabriel passou pela avaliação
física para saber como anda a saú
de. "Émuito importante para nossa ,

qualidade de vida Gostei de tudo",
conta Já a aposentada Orides Ber
nadina Sena, 72, fez exames de
diabetes, hipertensão e também
recebeu sessões de acupuntura. "Eu

. gosto muito de sair, é divertido", re
sume com entusiasmo.

Cerca de 100 idosos foram aten
didos namanhã de ontem e na par
te da tarde a expectativa era receber

mais de 150 pessoas. A Semana do
Idoso permanece aberta até sexta

feira, 1°, quando é lembrado o Dia
do Idoso. Ao todo, 650 anciãos de
vem participar da programação,
com base no número de inscritos
no Projeto Qualidade de Vida, da
Secretaria de Desenvolvimento
Social. Segundo a assistente social
Francieli Campagnaro, R$ 10 mil
serão investidos nestes eventos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
.Hoje
• Apresentação das Crianças do CEI
Mamãe Gansa; Local: Ginásio do

bairro Guamiranga: Horário: 9h
• Palestra Relações Sociais -

Convivência a dois.; Local: CTG
Quati; Horário: 10h45min

• Palestra Alimentação Saudável;
Local: Igreja Católica do Cantinho da
Paz; Horário: 14h30

• Capoeira com o ProjetoEu Quero,

.Amanhã
• Palestra Alimentação Saudável;
Local: Recanto dos Lagos no Jacu

Açu; Horário: 9h
• Palestra Gratuidade do Transporte
Coletivo; Local: Clube Feliz Idade;

. Horário: 9h
• Dança. com o projeto Eu Quero é +

.
Local: Galpão da Igreja Católica na

Vila Amizade; Horário: 9h
• Palestra Alimentação Saudável
Local: Galpão da Igreja Católica do

Avaí; Horário: 10h30
• Palestra Relações Sociais
Local: Galpão da Igreja Católica do

Poço Grande; Horário: 14h30
• Capoeira com o projeto Eu Quero é
+; Local: campo do bairro Serenata;
Horário: 14h30

Gabriel faz teste físico durante as atividades da Semana do Idoso

NOTA DE FALECIMENTO
Familiares enlutados de João Victor Klinkoski
consternados pelo seu falecimento, agradecem
a todos os que remeteram flores, coroas, cartões
e o acompanharam extinto á sua última morada.

Agradecem especialmente á equipe da Oncoclinica
Iaragua, funcionários do hospital São José, amigos
e familiares e convidam parentes e amigos para
assistirem a missa de 7° dia que será selebrado (a)
dia .01.10 sexta feira ás 19hOOmin na igreja São
Sebastião- matriz.

Agradecem familiares de João Victor Klinkoski.

.Sexta-felra
• Encerramento da Gincana dos Grupos
de Ginástica; Local: Sociedade de
AtiradoresDiana; Horário: 13h30 às 17h .
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FOTOS ARQUIVO oCP

-Levantamento considerou índices de emprego,
renda, saúde e educação com base em 2007

,

DESE VOLVI ENT

.Iaraguá éamelhorpara seviver
Pesquisa da Firjan deixa omunicípio em primeiro lugar no Estado e 26° no Brasil

Jaraguá do Sul é
considerada, novamente, a
cidade mais desenvolvida
de Santa Catarina, de
acordo com pesquisa da

, Firjan (Federação das
Indústrias do Estado do
Rio de ,Janeiro) ..

,

,

Além
de manter a pri

meira colocação desde
a última pesquisa, o

município também su-

biu duas posições a nível nacio
nal. Antes era a 28a, agora é a 26a•
O estudo divulgado namanhã de
ontem traz os números referen
tes ao ano de 2007. O IFDM (Ín
dice Firjan de Desenvolvimento

Municipal) avaliou os índices de

emprego, renda, educação e saú
de daquele ano nos 5.564 muni-

cipios dó país através de dados
do Ministério Público.

A cidade vem acompanhada
de Itajaí em segundo lugar, Blu
menau é a terceira, Brusque e

Águas de Chapecó fecham a lis
ta das cinco melhores. O IFDM
'utiliza uma escala de O (pior)
a 1 (melhor) para classificar o

desenvolvimento humano. Em
todos os itens pesquisados, Iara
guá ultrapassou os demaismuni-
cípios do Estado.

,

O índice de emprego e ren

da conquistou a pontuação de
0,9489. A educação ficou com

0,8255 e a saúde com 0,8804. Para
o diretor de Indústria, Comércio
e Serviço, Ivo Schmitt Filho, a
alta taxa de emprego e' renda já
se tornou um marco da cidade.

. "Iaraguá tem um núniero de va

gas a favor do município e isso é
muito bom, pois dá garantias aos
empregadores e faz as empresas
avançarem. O número também é

alto pela diversificação' do mer

cado que temos aqui: Pode haver
uma crise em algum setor, mas a -\

e economia não sofre tanto por
causa da diversidade", resume.

De acordo com Ivo Schmítt, o
poder público recebeu o resulta
do com satisfação. "Iaraguã do Sul

,

tem se demonstrado equilíbrada,
tem evoluído muito. É uma alegria
para toda a população e os admi
nistradores que se esforçaram para
manter isso", afirma.

O diretor também comenta

que agora o principal desafio é
continuar na primeira colocação.'
"Pácíl é chegar ao topo, difícil é
manter esse número por vários
anos. Esse é o príncipal desafio para
os próximos anos, que será refor
çado com investimentos na econo
mia, na busca de áreas tecnológicas
e produção inovadora", explica.

• Débora Kellner
deborak@ocorreiodopovo.com.br

RANKING DO VALE DO ITAPOCU - (MUNiCíPIOS POR ORDEM ALFABÉTICA)
Município IFDM Emprego Educação Saúde Ranking Ranking

e renda Nacional Estadual

",�",ç,º.r..�Pª,,,,,,,,,,, """'" """,Q,?ªª,º", "",.Q",§,?31""""",,,,,,,g,,?,ª4.ª,,,,,, ""g'.,ª9.ªZ"",,,,,,,,,,:,§§,4.� "",,,,?,9.,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
• Guaramirim 0,761,6 0,7309' 0,71,96 0,8342 457 o 35 o

...................................................................................................................... , " , , , , - ..

... ,�".,.�9..�9.,g,�,� .. ,'q,.<?,.,§.�.I., .. , ... ,', .. ,",.º,ªª�,�" .. ,.,." ,." .. º,,�,'!ª,� .. ,"" O,�,?,?,?".,., ", .. ,", .. ,"-º:',ª,ªº,� .. ,',.,',.,",.,.,"',?,�,�".",."",.,.,."., " .. , .. ,

1,0
",.""",.""""""""".""."".

"'�"'''ry1"ª,??,ªrª,Q,º,�,º,ª,''',.,'',."Q,§,�?ª, .. ,,, ,''".,Q",4.?4.,ª""." ", .. " .. ,Q"'?'ª4?',, """"""",,,.Q,,,ªª,9.ª- .... ,, "',."".!ª.Qª,�"" , .... " ... , , .. ,!ª,?,"�'" "",,,,,,,,, ... ,,,,,,.

• Schroeder 0,7226 0,561,9 0,7500 0,8558. :,8�6 o"
'

.. ,. , ,.l4
o

OS DEZ PRIMEIROS MUNiCíPIOS DE SANTA CATARINA

" ....�., �"�,,,.,, .... ,.,",, .. ,,""''''''''''''''''''''����s.�,�,�,�'''�,�,�''''''''''', .. ", .... ,."''''''',,., , .. ".,"',º'.ª���,., .. " .. ,

''''''�, "?,,,:,,,, '''''''''''''' '''''''''''''''''', "'" ..I.�ªjªL """ '" """""" "'"''''''''',,''',,''' ''', '" ,',,,,.9'.,ª�?,�
• 3 o Blumenau 0,8592

......................................... ,................................................................................................................................. .. ..

• 4 o Brusque 0,8547
•••••••••�•••••?,'�.".".,' ."., •••••••••••••••••••••••

' ..... " .....

,."'�g�.ª§.ª'e·"C6a'p'�'C'Ó'·""""
",.,.,"',." ..... ,"',.,""'

•••••••••••.. ,..9..,.ª.$�ª ... ,""', ...

• 6 o Joinville 0,8328
........... . .

• T�, ""'""""'''' '''''''' "..f..lgri"an<?'poli,? """ '''''' ""'" 0,8�?ª""""
• 8.�, ",,, ".",,,,,, .. , , ",," ,,1,Q,q ª.iªI,,,,,.,,,,, .. , ,,"'" ,.,,,,.,,,.,,.,, ,,.,,.,,,,,,,, .. , .. ,,"." .. "",,,.Q,ª,ª,9.?,,,,,,,,,,,,
• 9 o Concórdia 0,8295

......................... -

..

• 1,00 ,Chapecó 0,8282

57 mi vivem em cidades desenvolvidas
O Índice apontou que, em

2007, 31,4% dos brasileiros, ou 57
milhões de pessoas, viviam em

cidades de alto desenvolvimento,
enquanto 22%, ou 40 milhões, ain
da não tinham serviços de qualida
de na educação e na saúde e nem

acesso a, um mercado formal de
trabalho estruturado.

No entanto, o país conseguiu
reduzir o número de cidades de
baixo.

. desenvolvimento, até. 0,4

pontos, para apenas 0,6% em 2007,
contra 18,25% em 2000, primeiro
ano demensuração do índice.

Em 2000, apenas 30,1% dos
municípios brasileiros apresenta
vam índices na faixa de 0,6 a 0,8
pontos. Em 2006, o percentual
saltou para 46,4%, passando em

2007 para 51,3%. Apenas 19 mu

nicípios apresentavam alto de
senvolvimento em 2000. Agora,
esse número é de 226. 1
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OBlllDADE

Aulasden do ônibus
Veículo estacionado em escola é utilizado para projeto Menino Cidadão

,
.

JARAGUÁ DO SUL ' no mercado de trabalho.
A atividade é uma oportuni-

A partir de agora, uma das' dade para jovens como JeanMar-
'

atividades do proieto Menino
cos de Freitas, que está no 10 ano

:J do Ensino Médio da Escola José
Cidadão vai passar a ser Duarte Magalhães. "Participo
realizada sobre rodas. desde o ano passado. Ainda não

/' trabalho, mas vale a pena tudo o

Eque
a oficina de informá- q�e aprend�mos a�ui. Já éo?ver

tica, voltada a jovens en- sei com ammhamae paraminhas

tre 13 e 16 anos, deixa de irmãs mais novas poderem parti
acontecer em uma das , cipar também", conta o garoto de

salas do Sesc (Serviço Social' do 16 anos.

Comércio) para ser transferida '

ao Ónibus 'Caminhos do Saber,
disponibilizado pela Prefeitura.
"Antes era bastante complicado.
Tínhamos que organizar o trans
porte para levar os alunos ao cen
tro", explica o professor responsá
vel pelas aulas, Clovis Duarte.

Agora, os 22 adolescentes se

encontram nas dependências
da Escola Municipal Luiz Gon

zaga Ayroso, no bairro Iaraguá
84, onde o meio de transporte
adaptado é estacionado. Das 9h
às 11h, o universo fica limitado
às paredes coloridas e ao mes

mo tempo se amplia pelos mais
de 20 computadores utilizados

pelos alunos, que aprendem no

ções das ferramentas de texto do

Word, Excel, Power Point e tudo • Bruna Borgheti
o que puder ajudá-los a ingressar : bruna@ocor�eiodopovo.com.br

• r o"

Mara
Kochella (E)

diz que; após
as aulas, será
montada uma

apresentação
para a

comunidade

JlVale a pena tudo o que
aprendemos.Já co'nversei
com aminhamãe para
minhas irmãsmais novas

poderem participar também".
JEAN MARCOS DE FREITAS, 16 ANOS

o projeto é promovido pela
Faculdade Jangada com a ajuda
de parceiros como a Secretaria
de Desenyolvimento Regional e
o Sesc. As atividades, no entanto,
vão além das aulas de informáti
cas - os envolvidosna ação tam
bém realizam conversas educati-
vas nas áreas da saúde, educação
e promoção humana nas escolas
do bairro Iaraguá 84.

/

Aulas de informática prepara estudantes para o mercado de trabalho

Carlos

I

Ciranda literária
começa hoje na

'

biblioteca pública
JARAGUÁ DO SUL

A partir de hoje, a Biblio
teca Pública Municipal Rui
Barbosa deixa de ser um local

apenas para estudo e emprés
timo de livros - intensifican
do ainda mais a promoção
da arte literária, o espaço foi
transformado em um' ponto
de encontro entre leitores e

escritores que desejam pro
mover discussões sobre os

títulos nos quais estão quase
sempre mergulhados.

ACiranda Literária, que terá
sua primeira edição às 19h de

, hoje, será realizada na última

quarta-feira de cada mês, em
uma das salas da biblioteca.
"Foi resultado de uma solicita
ção dos próprios leitores e es

critores, e cada vez uma pessoa
diferente conduz o encontro"
explica Dianne Chiodini, su

pervisara da Biblioteca. A vi
sita de um escritor não é obri

gatória, mas está confirmada

pelo menos nesta edição - a

participação é do escritor Gil
Salomon. Para fazer 'parte, é

preCISO apenas aparecer no

local e horário marcado, e

aproveitar também o café .ofe
recído após a conversa.

'Moconevi promove cursos
de dança e teatro africanos

JARAGUÁ DO SUL
Ritmos e contos que vieram da África e

se modificaram em quase todos os cantos

do Brasil. Mistos de dança, lutas, jogos de'
bastões e facões que levam os dançarinos a

semovimentar com beleza e ousadia. É essa a

cultura que oMoconevi (Movimento de Cons-
,

,

ciência Negra doVale do Itapocu) quer difun
dir, resgatando uma história que também faz

parte do desenvolvimento da cidade.
O objetivo deve ser atingido com o proje

to "Mostra de CulturaAfro", viabilizado pelo
Fundo Municipal de Cultura pata a realiza

ção de oficinas gratuitas de teatro e dança'
africanos. Com 36 horas de aula, os cursos

'

.

,

.
,

são gratuitos e para jovens e adultosmaiores
de 13 anos. "A dançaé livre, mas o teatro é
só para essa faixa de idade porque, quando
direcionado às crianças, utiliza uma língua
gem

,.

diferente", explica a produtora Mara
Kochella, do Gats (Grupo Artístico Teatral

'

Scaravelho), parceirodoMovimento.
As oficinas são, oferecidas nos bairros

,
.

Tifa Martins, Ilha da Figueira, Bóa Vista e

.

��'Vila Lenzí, mas se estendem a todos - cada
�. -horãrío. tem -um, limite' dé�25 Integrantes.

No final, a iritenção é montar uma apresen
tação para a comunidade: "Vários ritmos e

técnicas serão trabalhados; mas depois a

própria turma decide qual será o tema da

apresentação", conta Kochella.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção SEMANAMALUCA STRASBOURG é uma componha dos Concessionários Strasbourg do dia 21 o 25 de Setembro ou enquanto durarem os estoques. Toda Unha Peugeot com
financiamento em até 60 vezes com Primeira Parcela poro Janeiro de 2011 - com entrada mínima de 20% do valor do bem - Não esta inclusa nesta promoção os veiculas utilitários da marca.� tabelas de financiamento estão
disponlveis nas Concessionárias. O preço anunciado o portír de RS 46.900,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10111, freios ABS, Airbag Duplo, ar condicionado, direção hidráulica,.
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido poro venda à vista. O preço anunciado a partir de RS 32.900 é do modelo Peugeot 207 HB XR 1.4L Flex, 03 portas, ano/modelo.: 10/11, pintura
sólida, frete incluso, preço público sugerido pora venda à vista. O preço anunciado a portir de RS 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR l.4l Flex, 05 portas, ano/modelo.: 10110, ar condicionado, direçõo hidráulica,
vidros e travos elétricas, pintura sólido, frete incluso; preço púbhco sugerido para venda à vista e disponível no estoque do Peugeot do Brasil com previsõo de chegado após o pedido de 15 dias. As condições acima poderão ser
alteradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitas à análise e aprovação de crédito. Estoque das Concessionárias Strasbourg participantes: Peugeot 207 H B XR l.4l Flex - 03
portas - 10/11 - pintura sólído - frete incluso - 03 unidades. Peugeot 207 Passion.XR l.4l Flex - 10/10 - pintura sólida - frete incluso - Estoque conforme disponíbilidade na Fábrica do Peugeot do Brasil. Peugeot 307 Sedan
Presence 1.6l Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência desta promoçõo de 21/09/2010 à 30/09/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições
especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800-7032424.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

PEUCEOT
ASSISTANCE

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rou, 414

Itajaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

Blumenau (47) 3331-4500
Rio do Sul (47) 3522-0686

www.strasbourg.com.br MOTION & EMOTIONDe Segunda a Sexta das 8h às 19h Sábados das 9h às 13h
PEUCEOT

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Show Da
Iniciante

)
. 19 anos

Atendimento com

. local, hotel e motel

WS Imóveis agora com

consultoria Habitacionall"-_
Facilitamos seu processo
de financiamento pela

. Caixa Econêmica Federal.,./

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

,

Classimais 3

ANUNClE AQ1JI E FAÇA BONS
NEGÓCIOS!

VENDENDO, COMPRANDO,
TROCANDO OU DOANDO,

ESTE É O SEU JORNAL!

LIGUE 2106.1919 E

INFORME-SE

ACOMPANHANTES
PARA EXECUTIVO

Atendo homens e casais em

[araguá e Região. Hotéis,
motéis e residências.

_clill
79154.7091

�r
Financiamentos

CAI "A
.....- CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

diversos pontos da cidade .

* Loteamentos Próprios
.....

(47) 3373·3404 I 3373·0066 Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Residencial

Monet
No Centro em

:ff

Guaramirim _

Condomínio
Fechado, área
de festas,
área fitness,
playground.
Aptos Com:
03 dormitórios
com suíte, .'

02 dormitórios
com suíte .

. 02 dormitórios
sem suíte
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E COM CONDIÇOES IMPERDNEIS

PREÇO DECUS10
1\00PElANFDEFÁBRICA+TX.O,4go/o.

,SÓATÉ
,

QUINTA-FEIRA
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CELEBRE

SEU NOVO
••

CITROE •

NA LE MONpE CITROEN, O BÁSICO É SER COMPLETO.,
VENHA FAZER UM TEST-DRIVE OU ACESSE WWW.LEMONDE.COM.BR

CITROEN
'C4GLX 1.6
FLEX 2011

Por R$

54.900,°0'
CITROEN C3 GLX
1.4 FlEX 2011

Entrada + '36X
TAXA O/9�1o a.m}

RODAS DE LIGA-lEVE 15". VIDROS ETRAVAS ElmlCAS • 2ANOSDEGARANTIA3
ConSratarnbém as ver$Õe$C3 X1'ReC3A�.

FREIOS ABS • A1R-BAG DUPLO· RODAS DE UGA-LEVE 16" • 2 ANOS DE GARANTIA
3

CRÉATIVE TECHNOlQGIE ' clTRoe:n

1- ,preçQ.S'à vista, sem troca; não índuem fretes, seguro e opcionais, váUdos para os modelos anunciados: Citroên C4 GLX 1.6.,10/11: R$54.900,00, Citroên C3 GLX 1:4 10/11: R$36.990,00; e Citroen C4 Palias GLX, 2.0 Mecânico 10/11: R$59.900,OO.
, 2-C� reatzado pelO, Banco PSAmm entrac;la çJe,,5�% e sa� em 36x e�xa 0,99% a.m para CitroenC3 �'taxa 9A�,�ry,;3�x.'.a:m para Ci��'�� e Cittoên C1.I- P�llas + IOF. TC R$ 928,00. Confi�,a CET da opel'.êlção,em u�a de nossas lojas ..:OIdastró, ---

, ,sujeito á�aprovaÇãO.}-Ç�h C3-e Ç'1t�1';lÇ4,COm..'4,'anÓS de garahtlà:sendó 1 ,�� Cit!6ê� do,��i.l e 1 pela Ltt�o.n�:�G��,O+iPa(�,�()m' 3 a��çIe'9��tia� <:itroen,.do BrasiL'conforme contràto assihado entre c);ente e concessionária. 4-IPVA grátis, ,

, " " ;,� COní� dps�rrl� Çit�� CJia,�ç���ç�i): c;t4:��las Okni. B.e�o,��,'s�n;Onvertli,fpse� e5J#ie(�\i$���é ilijstí'aWàS. �:ród?!� �:B�(tà} aqui �hunçiadas tem 'vaUdade até 30/09/2010 ou enquanto durarem os esto.que.s. .

'

'

...... \., '

..
:' >r·.",!�f'.«lf.,·�.-",·:,j�·�.�, \"l,:� .. lf/.,... :.:....*::;,�.<..... ,

.. �.�,/ • .;�' ....�:' .:!."':.. ..'" ".T,. r·;::*.,,\·:::.:::<.:�··\�:7.''';:I·�·'':ti �>.:�,..;. . ..t\�.·?:J:""�;-:��\;.' . ..{�',,;'.".'f.�,\�:.....1.:.::.;.,:......';1." .... "r·J· \:',; -._.":"'.�,.� ... '��� .,. '
.. ', ",.' ,'o, .",

"

.". '.::';
.

.,."
.....

,

-.\
. " "',.'
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VEíc:uL.OS
SATISfAÇA.o EM RODAR,MELHOR.

Abertá de Segunda a Sexta·feira
,da.$ 8=30hs. à$ 12:00hs.
e das 13:30hs. às 18:30hs.
Só1aados até as 13:00hs.

.
JARAGUÁ .DO SUL I CENTRO
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1014
3372.0048 I 3370.8622
hp,cars@yahoo.com.br
www.hpls.com••r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRÉDITO PESSOAL • FINANCIAMENTO DE VEíCULOS NOVOS OU SEMINOVOS

REFINANCIAMENTO DE VEíCULOS, MESMO COM DÉBITO EM OUTRO BANCO

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

I'"

3370-7500
í' ·ULO �ua Walter Marquardt, 2670

o CliENTE E ESPECIAl, VENHA CONFERIR!

Taxlls compartilhadlls com o merendo Carros com procedência Transparência na negociação

Nós garantimos o preço

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gameras Sansung e Sony com
10 e 12 mega pixels vários modelos
e cores somente R$449,OO

Telefone
Sem fio Philips
C0140

.'
R 13 ,0

h�
Promoção� somente neste fimde semana I·
até no dia 21/09/10 não perca tempo!!!! .�----

,

Computador AMO Gore 2.9 GHZ
Memória de 2 GS HO de 500 GS

Gravador de OVO e tela lCO de 18.5 lG
8ó 129<1,

. Camera Sansung
Modelo ES-65
$39 .

Camera SO"y
08C-82100 39,

-

Note 800k Acer E627 2
G8 de memória HO de
320 GS Gravador de OVO
e tela de 15 R$1549,00

Note book Acer Aspire 5538
4 Gb de memória HO 250 GS
Tela de 15.6lEO (super fina)

.

Só R 1799,00
C4rto de creruto &édito
Dobló Co'9oo 1.8 Flex R$ 45.180,00
Citroên C3 1.4 FIEl( R$ 40.900,00
BuggyBRM M! 1 R$35.350,00
Uno M;í!e 1.0 Flllx 4P R$ 25.910,00
BU99Y BRM M8 R$ 23.489,00

180 meses

R$ 694,44
R$ 625,00
R$ 555,56
R$ 486,1 t
R$ 4l6,67
R$ 347.l2

,. Inicio: 02/10/2010 - sáb

Solidworks Básico
Perfodo: 06/11/2010 a 12/02/2011 - sáb

FCP - Fibras Ópticas
Período: 19 a 27/11/2010 - 6ª e sáb

Auxiliar Administrativo
Periodo: 04/10/2010 à 13/07/2011 - 2ª e 4ª

Gerenciamento de Compras
Periodo: 30/10 a 04/1212010 - sáb

� Workshop - Criatividade e

Inovação nos Negócios .

Período: 19 e 20/11/2010 -.6ª e sáb

Excel Básico
período: 18/10 a 24/11/2010 - 2� e 4ª

Auxiliar de RH �

Perlodo: 09/10/2010 a 06/08/2011- sáb

PDG - Programa deDesenvolvimento
.

de Gestores
Período: 26 a 30/10/2010 - 32 a sáb

Cozinha Italiana

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

MoaGonçalves
Ponto morto

Mesmo
sendo um assunto dos mais preocupantes e sempre

fazendo muito "zumzumzum" na área, domingo (26) foi o
DiaMundial da Prevenção da 'Gravidez naAdolescência. E
passou totalmente despercebido. A Organização Mundial

da Saúde estima-que, anualmente, 15 milhões de adolescentes ficam

grávidas:O que torna a gravidez precoce um fenômeno com parâme
tros mundiais. Fazer o que? Fica para o próximo) não é?

Carreteiro
Vem aí uma noite para sacudir

Schroeder - o primeiro Carreteiro,
no dia 2 outubro, na Moving UP
com várias atrações. Entre elas
DJ Pierr Costa; grupo de pagode
Levando Um Lero; Forino Power,
campeão 2010 e Fernando Lima
& banda. Anotem na agenda, pois
a balada é para marcar o'começo
da primavera. Vale lembrar que a

ordem será todo mundo anima

do... O babado deve reunir mais de
duas mil pessoas.

Dó, leitor
"Moa, a galera ligada está

desapontado com você, pois co

locasse na tua coluna, edição
de ontem, somente "os dados da

apuração dos votos para depu-
.

tado estadual. Pediram para que
.você coloque também o resul
tado' para deputado federal na

edição de quarta-feira". Carlos
Alberto Ribeiro. Então aqui vai: A
votação, que foi em tom de brin
cadeira e confraternização do
bar, deu Jean seguido Ivo.

Inauguração
Dia cinco deoutubro, inaugura em Iaraguá do Sul, no Calçadão da

Marechal, numa área de aproximadamente 600m2, a lojaViaElegance
Interiores. A Revista Nossa e o site www.moagoncalves.com.br farão
a cobertura do evento.

NAS RODAS
• O empresário Nicácio
Gonçalves, no sábado, dia
2, abrirá as·porteiras de seu

sítio em Saint Louis, para'
receber um grupo seleto de

amigos e comemorar mais um
aniversário. Nessa, eu vouL

• Na sexta-feira, dia 01, o III
Módulo do Curso Técnico de

Produção e Design de Moda,
promove um movimentado
Desfile deModa Solidário
em Prol da Rede Feminina de
Combate ao Câncer. O evento

acontece no SESC.

• Recebi um e-mail do escritor

jaraguaense e aventureiro
Charles Zimmermann. Ele está
na Sérvia, no leste Europeú.
Certamente, pedalando
muiiiiiiiiiiiiito!

Onde comer bem
em Jaraguá

No Restaurante Kantan. Hoje
tem festival de Temaki.

,

.(Para quem não sabe escôlher
'

um presente legal para um
. casamento bem descolado,
eu dou a dica. A Casa & Cia
tem cada peça de marcas
tradicionais, umamais linda
que a outra... hum ... Vai deixar a
casados noivos um luxo.

-

.

,

•A coluna "Corneteiro"
,

quando é lânçada-via e-mail c

sempre deixa alguém com

. uma pulga atrás da orelha, O
irreverente articulista Carlos
Alberto Ribeiro, adora jogar

. ateía nos olhos dos outros.
Vodunele!

, !; P.ffl

• Está cirtUlahâb pêlà
internet um babado forte
de-uma cQIlhecidam,oça "

descasada, que ãrde.como
pimenta do Quintal de Casa,

Social 13

Elizane curtiu o

show de Théo &
Edu, na London

Poucas coisas no mundo
são mais poderosas que um
impulso positivo - um sorriso.
Um mundo de otimismo e

esperança, um Ilvocê consegue"
quando as coisas estão difíceis.

RICHARD DE VOS

"

Zum Schlauch
Hoje todos os caminhos têm um

.

único sentido. A direção é o Zum
Schlauch. Pois toda quarta-feira
a casa super lota de gente bonita,

interessante e de alto astral.

leitor fiel
O leitor' fiel de hoje é Freddy

Johann. Ele é outro amigo que
acompanha a coluna todos os

dias.Valeumesmo!

Pelo teorda notícia, tudo
indica que foi do ex damoça.
Isso .ainda vai.d�,muito pano

,.

pra manga. Quem viver, verá!

, • Camíla Ferraz é a grande
aniversariante de hoje. Mil
vivas!

• Na nora devotar, não seja
trouxa.Vote em candidato de '

sua cidade.
".. .

• Não se esqueçade fazer
sua inscrição para o 10

Campeonato de Pênªltis .

'Feminino e Masculino. Será
no dia 20 de novembro,

, na I<arfacheMalhas. Mais:';
informações pelo fone
3370-2900.

,

Buxixo
E viva amodernidade.Amoda está pegando fortemesmo e a tur

ma não está nem ai... Um "gato" jovem e muito queridinho entre as

amigas confessou que gosta do mesmo sexo. E circula nos eventos

sem medo de ser feliz. Do outro lado, se os pais caretas souberem da

opção colorida do filho, o "apê" daReinaldo Rau vai abaixo...
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CLIC DO LEITOR

CRÔNICA
SEXTA-FEIRA SÁBADO

,

TERÇA-FEIRA
KellyErdmapn,
,jomalista

:'11

Charles Zimmermann,
'

escritor'
CarlosHenrique

Schroeder, eS(ritor
I

' n�' .�, 'I' 1111

LuizCarlosAmorim,
"

ii. Escrtt,greeditor, I'

Vote contra os canalhas, ou você é dessa laia?

Domingo
é dia de decisão. Não é no

nhuma final de Copa do Mundo, mas
é dia de vestir a camisa verde e ama

rela, dar uma lição de patriotismo e

fazer uma escolha. Eu já sei qual é aminha.
No dia 3 de outubro voto contra os corrup

tos, não colaboro com picaretas e mercenários.
Voumostrar que prezo a educação de qualidade
e o acesso público à saúde. Nasci gaúcha, vivo
catarinense, por isso meu voto é pelo bem do
Vale, pela duplicação da BR-

280, por mais policiais, pelo
fim da superlotação do Pre
sídio Regional, por mais ver
ba para nossas escolas, para
construção de pontes.

Não sei você, mas eu valo
rizo as minhas escolhas. Não
me deixo levar por UIh sorriso bonito, muito
mep.os por discursos ensaiados; Para me con

quistar, é preciso muito mais, é preciso mostrar
a ficha corrida, prestação de serviços e atuar em

favor da dignidade na política. Assim, ficamuito
mais difícil ser passada para trás.

Quero gente eficiente e coerente governan
do. Deixo de fora os preconceituosos. Escolho
quem oferta uma Bolsa Moral. Minha escolha
é pelo fim dos candidatos que negociam votos,

prometem favores. Quero que meu filho tenha

orgulho de ser brasileiro. Quero poder dizer que
vivemos em uma nação que sabe votar, que não,
compactua com a bandalheira e a corrupção.

Meu voto é para quem promete arregaçar
as mangas e trabalhar, sem politicagem barata,
sem demagogia. Nunca tive paciência com es

tes partidos que só se interessam em barganhar
cargos e nem ao menos se envergonham por
isso. Não quero mais viver em um país ondemi
lhares de pessoas morrem na fila do SUS. Onde
tudo desde sempre se justifica pela chamada

governabilidade. Não quero mais saber de no

tícias de dinheiro na cueca, na meia. Não que-
ro mais ter que conviver com
altas taxas de analfabetismo,
com professoresmal remune
rados, estradas esburacadas,
as legítimas vias damorte.

Não quero mais viver no

país dos trouxas; que traba
lham cinco meses por ano só

. para pagar impostos e ainda precisam desem-
bolsar uma grana preta na escola dos filhos,
no plano de saúde; no pedágio e por aí vai.

Voto pelo fim do repulsivo corporativis
mo no meio político. Voto contra os canalhas.
Voto contra quem se vende por poder, dinhei
ro' ou até .mesmo para manter em sigilo um

sórdido segredo.
Minha escolha é uma. escolha de espe

rança, uma escolha de limpeza, faxina geral.
Sei que não decido sozinha, mas quando co

locar a cabeça no travesseiro neste domingo
estarei com a consciência tranquila, saben
do que fiz meu dever de cidadã. E você?

A linda Kety Cristina está completando 11 aninhos nesta quarta-feira.
Quem manda mil vivas é a leitora Márcia Vieira e Leonardo Vieira.

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

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

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

• Cine BreithaClpt 2
• Karatê Kid (Leg) (14h20 - todos os dias)
• Nosso Lar (Dub) (17h, 19h, 21h20
- todos os dias)

• Cine Breithaupt 3
• Par Perfeito (teg) (15h, 17h, 19h, 21h
- todos os dias) (13h30 - qua, sab, dom)

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil 4 (Leg) (13h45, 16h,18h30, 21h
- todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Nosso Lar (Dub) (14h, 16h30, 19h, 21h45
- todos os dias)

• Cine Mueller 3
• O Último Exorcismo (í.eg) (13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30 - todos os dias)

• Cine Garten 1
• Wall Street 2 (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h40

- todos os dias)

• Cine Garten 2
• Amor à Distância (teg) (13h30, 15h40
- todos os dias)
• Coincidências do' Amor (Leg) (17h50, 20h, 22h10

- todos os dias)

LANÇAMENTOS
"""""."""'"'�"'''''''-'""",,,,",-,,-,-,,,,,,>t.'''''--

• Cine Garten 3
• Gente Grande (Leg) (14h30, 17h, 19h15, 21h30

- todos os dias)

• Cine Garten 4
• Resident Evil4 (Leg) (14h10, 16h30, 18h45,
21h10 - todos os dias)

• Cine Garten 5
• Nosso Lar (Dub) (14h20, 16h50, 19h20, 21h50

- todos os dias)

• Cine Garten 6
· ° Último Exorcismo (Leg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O Último Exorcismo (teg) (14h, 16h, 18h, 20h,

.
22h - todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 2
• Gente Grande (Leg) (14h30, 17h, 19h15, 21h30

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
• Amor à Distância (Leg) (18h50, 21h
- todos os dias)
• Karatê Kid (l.eg) (13h30, 16h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Resident Evil4 (Leg) (15h, 17h15, 19h30, 21h45

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
• Nosso Lar (Dub) (14h10, 16h40, 19h20, 21h50

- todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
• Wall Street 2 (teg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA

Fernando não conta para Solano sobre a mal

dição e afirma que vai embora da cidadedepois de

vender a estância. Mariquita e Aspásia preparam o

velório de Antoninha. Manuela reclama com Amélia
sobre seu noivo. Vitor pede para marcar a data de

seu casamento com Manuela. Estela tenta conven

cer Solano a ficar no Araguaia. Cirso chega com Pé

rola, Safira, Ametista e Esmeralda ao velório. Max
chora pelo falecimento de Antoninha e deixa Amélia

constrangida. Manuela conversa com Estela sobre So
lano. Vitor fica contrariado quando Manuela insiste em

ir para o enterro em vez de viajar com ele. Manuela

questiona Max ao vê-lo chorando com a foto de Anto

ninha na mão. Terezinha desobedece Padre Ernllio e �

leva as crianças para brincar. Vitor reclama por Manue

la querer ficar mais tempo que o previsto no Araguaia.

PASSIONE

Totó defende Clara e impede Valentina de sair da
cantina antes de explicar o que aconteceu. Bete manda

os policiais embora de sua casa. Fred incentiva Melina a

armar contra Diana. Mauro convence Diana a desistir de

deoar a metalúrgica. Arthurzinho é obrigado por Saulo
a não falar sobre Danilo. Totó ameaça chamar a po
lícia para prender Valentina. Talarico é convencido a

deixar que Clara continue trabalhando na cantina. Clara

confessa a Totó que sente sua .falta. Saulo fala com Fred

e acredita que conseguiu convencê-lo a não investigar
nada sobre um possível roubo na empresa. Fred liga para
Stela e Agnello fica irritado. Berilo inventa uma desculpa
para se livrar de Jéssica. Todos na casa ignoram Clô e ela

resolve ir embora. Mauro pede Diana em casamento.

TI TI TI
Julinho avisa que Bruna passou mal e Edgar

vai para casa. Luti fica encantado com Camila e se

solidariza com seu sofrimento. Gustavo repreende
Edgar e os dois discutem. Edgar liga para Camila e

confirma o casamento. Arnanda avisa a Ariclenes

que o noivo apareceu e ele comemora. Thaísa se

desculpa por ter levado Camila para a farra e se

surpreende com a reação da amiga. Luti e Valquíria
fazem as pazes. Gabriela conta para a mãe que iar
gou o emprego e Marta se preocupa. Camila acaba
de se arrumar e se isola antes de ir para a igreja. Os
convidados chegam à igreja e Breno fica irritado ao

ver Gino. Camila lembra de sua despedida de solteira

e Jorgito estranha. Suzana liga para Ariclenes e o

tranquiliza quanto à presença do noivo. Jaqueline
avisa a Jacques que Camila está na porta da igreja
e ele lamenta a sua derrota. Rebeca deixaOamila com

Jorgíto, que se prepara para levar a irmã ao altar.

RIBEIRÃO DO TEMPO

Karina fala para Zuleide que precisa parar de

pensar no senador.. Nicolau deixa claro para Ari que

quem toma decisões é o partido e que não descartou
a candidatura dele à reeleição. Ari afirma que sempre
aceitou as decisões do partido. Léia fica orgulhosa ao

ler a matéria sobre Joca na Folha da Corredeira. Flo
res explica para Sereno que o Brasil está precisando
de heróis como Joca. Ari pergunta a Lincon se foi

Nicolau quem mandou colocar a foto de Joca na pri
meira página do jornal. O prefeito explica para o jorna
lista que o senador disse que precisa analisar outros

nomes à candidatura a prefeito de Ribeirão do Tempo.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).
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HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A sua rotina pode ficar tumultuada

por causa de mal-entendidos, perda
d e dados, papéis ou documentos. No roman

ce, cuidado para não deixar uma conversa boba
virar briga ou discussão. O maior de todos os po
deres está na arte de se relacionar bem.

TOURO

(21/4 a 20/5)
O dinheiro pode sair do seu bolso
com maior facilidade. Não é um

bom dia para' assinar contratos nem

documentos sem antes ler as entrelinhas. A in

constãncia pode abalar a paixão: Não reaja com
atitudes que possam comprometer sua carreira.

GÊMEOS
(21/5 a 20/06)
A Lua realça as suas melhores qua
lidades, mas também pode aurnen

tar sua distração. É melhor abrir-se ao diálogo
para evitar mal-entendido. É preciso ter um

pouco de atenção e cautela para reavaliar a

forma de concretizar o que tanto quer.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Poderá ter maior dificuldade pará se

concentrar. Distrações e intrigas po-
derão trazer problemas para você. No

romance, a insegurança pode atrair conflitos
sérios a dois. As complicações que surgem não

impedem você de obter aquilo que almeja.

LEÂO
(22/7 a 22/8)
Suas idéias estão fervilhando e não
faltará disposição para aumentar

sua bagagem cultural hoje. Uma sen

sação de perda pode abalar seu coração. Se
lecione melhor as suas amizades. Ouça mais

a sua intuição e priorize seus planos.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
Bom momento para estabelecer con

� tato com gente de prestígio. Vai ser
fácil obter o reconhecimento que mere

ce, mas cuidado para-não perder o foco de suas

necessidades emocionais. Organize o seu tem

po para não perder a hora ou os compromissos.

LIBRA -

(23/9 a 22/10)
Não faça nada na dúvida ou na in

certeza. Evite se expressarde forma

inadequada, pois há o risco de gerar
mágoas e ressentimentos. A inconstãncia pode
marcar o campo sentimental. É necessário ,sa
ber o momento certo para resolver os conflitos.

ESCORPIÂO
(23/10 a 21/11)
Não será possível ignorar certas

pendências por mais tempo. Man-

ter o bom humor é fundamental.
No campo afetivo, as. discussões podem ser

inadiáveis. Evite atitudes radicais que só vão

atrapalhar sua vida. Hoje, a ação valerá mais

do que a intenção.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Amizades e conversás vão fluit melhor
neste dia. Porém, tenha cuidado com o

clima competitivo que pode acabar se ins

talando na relação com quem ama. Atenção com
possível rival. Haverá boas oportunidades para
conversar e chegar a um entendimento.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
A Lua indica que você terá sucesso

ao se dedicar a ,uma atividade men

ta I. O desejo de se aventurar no amor pode
ser um reflexo da sua insatisfação. Críticas

podem marcar esta noite. Evite fantasiar um

encontro para não se decepcionar.

,""""""""', AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O seu senso crítico está mais apu
rado e esse é o momento ideal para

procurar a raiz dos seus problemas em vez de

tentar soluções superficiais. Sinal de atritos com
quem ama, cuidado! Será que você aplica na

prática as coisas que em teoria conhece?

PEIXES

(19/2 a 19/3)
Procure controlar a sua ansiedade.

Talvez você encontre maior díftcuída
de para tomar decisões. Não deixe que ressen

timentos do passado prejudiquem o seu relacio

namento. Afaste-se das fofocas, pois você pode
termínaro dia aumentando os problemas.
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Joe Jonas em
carreira solo

Joe Jonas, integrante do grupo Jonas Brothers,
deve sair em carreira solo em 2011. Um represen
tante da gravadora Hollywood Records confirmou

que há planos para o lançamento de um disco no

ano que vem. Joe tem trabalhado com vários pro
dutores e compositores para reunir as canções de
seu álbum. As faixas do cantor devem ter um "clima
mais sexy" com o estilo de Justin Timberlake.

Segurança pode ser
pai de filho de MJ

Matthew Fiddes foi guarda-costas de Michael Jack
son durante alguns anos e acredita que ele seja o pai
biológico de Prince Michael II, o filho mais novo do rei

do pop. Segundo o site TMZ, o segurança afirma que
doou esperma para o cantor em 2001, um ano antes

do nascimento do menino. Para provar sua teoria, Mat
thewenviou uma foto sua de criança à publicação. De
acordo com o guarda-costas, várias pessoas teriam
dito que Prince II se parece com ele quando criança.

DIVIRTA-SE

Quebra-cabeça
A loira liga para o celular do namorado:
- Amorzinho, eu tô com um problemão! Eu comprei um

quebra-cabeça, mas não estou conseguindo nem come

çar a montar! As peças não se encaixam de jeito nenhum ...

- Meu amor, eu já te ensinei a montar, quebra-cabeça,
né? Lembre-se, primeiro você tem que achar oscantinhos ...

- Mas é .que 'eu não consigo achar nem os cantos ... É
muito difícil!

- Ok, calma, calma; Qual é a figura que você tem que
montar? Deve estar desenhado na caixal

- É um tigre.,
-Tudo bem. Eu vou passar aí pra te ajudar!
Chegando lá, ele olha para a mesa e fica boquiaberto

por alguns segundos e diz:
- Quer fazer o favor de colocar os Sucrilhos de vol

ta na caixa?

Antonelli
muda nome
de gêmeas

Não serão mais Antônia e

Maria, e sim Antônia e Sofia, as
gêmeas de Giovanna Antonelli.
O nome das meninas, que estão

prestes' a nascer, foram confir
mados pela a atriz ao jornal O
Dia. Antonelli contou que vai ten
tar o parto normal, e se as me

ninas não nascerem até o final
desta semana, ela vai precisar
'apelar' para a cesariana.

Morre atriz de Titanic
A atriz Gloria Stuart, que ficou famosa ao interpretar Rose DeWitt Bukater,

sobrevivente do naufrágio do Titanic, morreu aos 100 anos, em sua casa. As no

tícias são do Los Angeles Times, que recebeu a informação através dos parentes
daatriz, que sofria de câncer no pulmão há cinco anos. Gloria iniciou a carreira

artística ém 1932. Atuou em cerca de 40 filmes para a TV e o cinema.

Modelo sofreu
pressão para
abortar

Isabeli Fontana afirmou em entre

vista' à "Isto É" que, foi pressionada
pela agência de modelos para qual
trabalhava em Nova York, a abortar o
primeiro filho quando tinha 19 anos.

"Meus agentes de lá me incentivaram
a abortar", disse a top, se referindo a

gravidez do primogênito, Zion. A mo

delo disse que ficou abalada com os

incentivos, mas foi mais forte.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de l6gica muito
simples e viciante. 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 3:x3.
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Você faz a rota.
,

, .

A 'Rotabela leva você.

Tranquilidade e segurança em todos os caminhos, seja para o aeroporto, em excursões,
viagens de turismo,� negócios. convenções. casamentos ou feiras.
Pará onde wcê for. a Ro1abeIa tem um veiculo do tamanho da sua necessidade,
desde pequeno porte para 3 passageiros até vans para 15 passageiros. .

ARotabeIa�ainda plantão 24 horas_ motoristas, altamente qualificados,
blingues e espeâaImente 1reinados para atender também� e crianças.
ligue e conheça os nossos seNiçca

14
ANOS

.

ligue: 47 3275 0909 I www.fotabelaJnd.br ......
-

.

--;,�

"

�.Ir at �� 1\.�ATt1WN
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ELEiÇÕES 2010

Aumenta a chance de 2º turno
Datafolha aponta: Dilma tem 46%; Serra, 28% eMarina está com 14% das intenções dos votos

DIVULGA ÃO

SÃO PAULO

Pesquisa Datafolha
div�lgada 'ontem indica
que deve haver segundo
turno nas eleições à
Presidência da República.

o levantamento aponta
que

.

a candidata à Presidên
cia da República, Dilma Rous
seff (PT), não tem mais a ga
rantia de vitória no primeiro
turno. Para vencer as eleições.
já na primeira fase, é neces

sário ter 50% mais um voto. "

A pesquisa mostra que Dilma

perdeu três, pontos percen
tuais entre os' votos válidos

que decidirão as eleições. A

petista foi de 54% para 51%.
Considerando a. margem de
erro da' pesquisa, de dois pon
tos percentuais para cima ou

para baixo.. Dilma pode ter

49% ou 53% dos votos válídos.
O candidato José Serra (PSDB)
cresceu apenas um ponto - su

bindo de 31% para 32%. Marina
Silva (PV) ganhou dois pon-

tos e passou de 14% para 16%

das intenções de votos válidos.
Os resultados da pesquisa es

timulada apontam Dilma com

-46% das intenções de voto; Ser
ra tem 28% e Marina com 14%.

Votos brancos, nulos e eleitores'

que não votarão em nenhum
candidato somam 3%. O número
de indecisos é de 7%. Os outros
candidatos não alcançaram 1%.

Num eventual segundo
turno entre Dilma e Serra,
a vantagem da petista

também caiu.

Na reta final, Datafolha divulga pesquisa de intenção de voto e aponta que 70/0 estão indecisos

Num eventual segundo tur

no entre Dilma e Serra, a van

tagem da petista também caiu.

Dilma, que tinha 55% das in

tenções de voto, perdeu três

pontos e está com 52%. Serra,
. que tinha 38% das intenções de
voto na pesquisa anterior, su
biu um ponto e tem 39% ..

A pesquisa foi realizada com

3.l80 entrevistados, em 202 mu

nicípios, e foi registrada no TSE

(Tribunal SuperiorEleitoral), sob o
número 32913/2010.
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Mercado Regional

LourivalKarsten

Sebrae
_na Aciag

Na plenária da Associação Em

presarial de Guaramirim da última

segunda-feira o coordenador do

Sebrae, Jean Gem, abordou aspec
tos da Lei Geral daMicro e Pequena
Empresa, a experiência do alvará

provisório expedido em Itajaí bem _

como foi realizada uma apresen-
.

tação dos trabalhos da diretoria de
Micro e Pequena Empresas daquela
entidade. O vice-presidente de ME
e EPP daAciag é o nosso amigo José
Carlos Girolla, que está empenhado
no desenvolvimento da classe em

presarial da vizinha cidade.

- Consumo
.

de eletricidade
No mês de agosto o

consumo de energia elétri
ca em nosso país aumentou
7,1% e no acumulado de ja
neiro a agosto cresceu 9,2%
em relação ao mesmo perí
ado do ano passado. Desta.

forma, vamos rapidamente
queimar a pequena reserva

acumulada durante o perí
odo da crise e as novas usi
nas precisam sair do papel.

Ud
1�' Suplente ao Senado

er
1

.Viu outdoor

Petrobras
Com a capitalização, a Petro

bras com US$ 217 bilhões, passa
para o quarto lugar no ranking
das maiores empresas do plane
ta em valor de mercado, atrás de
ExxonMóbil- US$ 311 bilhões �,

PetroChina. - US$ 265 bilhões - e

Apple - US$ 264 bilhões. Claro

que esta posição pode mudar de
um dia para o outro, ao sabor da

cotação das ações da empresa.

Encontro
de cip'as

.

Acontece no próximo dia 30
o Primeiro Encontro de Cipas
(Comissões Internas de Preven-

. ção de Acidentes) promovido
pela Núcleo de Saúde 'e Segu
rança no Trabalho daAcijs/Ape
vi. Na pauta,' além do' encontro
dos profissionais desta área
destaca-se a palestra proferida
por Rosane Bonessi. Na segun
da-feira já havia 386 .ínscritos

para as 400 vagas. Sucesso. ga
rantido.

Biomassa
É uma alternativa que está

em alta. A melhor alternativa
brasileira nesta área é o bagaço
de cana e esta semana o presi
dente Lula inaugurou de uma

sõ vez oito usinas termoelétricas

ligadas a usinas de açúcar e ál
cool, Este não é exatamente um

conceito novo, pois a Urbano de
nossa cidade há diversos anos já
utiliza seus resíduos .- casca de
arroz - para produzir energia elé
trica para consumo próprio e tro

cando excedentes com a Celesc .

AViu Outdoor utilizou o espa
ço empresarial daAcijs/Apevi para
apresentar a formapela qual espe
ra �e diferenciar no atendimento
ao anunciante de nossa cidade.
Como novidade apresentou o pro
jeto dos outdoors diferenciados
com largura de três metros e cin
co metros de altura com vão livre
de três metros que serão disponi-
bilizados em pontos escolhidos a

dedo nas principais vias de circu

lação. Sua proposta é criar impac
to através do uso de formas inu
sitadas de apresentação. Sucesso

.. - paraoGilvan e suaequipe.. _. _. -" ._--

INDICADORES

2,3184 2,3201" 0;91
iíflmimumJlI:BflilTiilJlTlwJUlICm,!mi:.íI$lfIIili'1nf!JiJ1!/11i1i!1í1i111UilllJJ/imlh'fl_OlJ.lf!JPi!lCffllJliPlR1fIl1ill/i1/iI#.i!miPlfHI!1I/IiIJ/liml1I11J!j/lllllí�IJ.rI!lj1i1!l1/l!lIIfWiii:_iI1l1!MIiff:Iii;l1!iltimUlIi1ltfi/JJlltlil1Il!tI1!_II!l1i1/fJ!1inUatl/ll1_plliJ/fl/lmJ/llllil/ll/JlJtiIll!J;ílIillllJil1fJ!_lIJilff1lJlf/li11!llI1!1ltl�mlti[11I1lil111J
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Faça revisões em seu veículo regularmente .

•
PROCONVE

UI.tu1tI(l[iMt1IJ

Imagens somente para fins ilustrativos. Promoção SEMANA MALUCA STRASBOURG é uma campanha das Concessionários StrasbourQ do dia 21 o 25 de Setembro ou enquanto durarem os estoques. Todo linha Peugeot com
financiamento em até 60vezes com Primeira Parcelo paro Janeiro de 2011 - com entrado mínimo de 20% do valor do bem - Não esta incluso nesta promoção os veículos utilitários da marca. As tabelas de financiamentoestão
disponíveis nasConcessionárias. O preço anunciado a partir de RS 46.900,00 é do modelo Peugeot 307 Sedan Presence 1.6L Flex,05 portos, ano/modelo.: 10/11, freios ABS, Airbog Duplo, ar condicionado, direção hidráulico,
vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para vendo à vista. O preço anunciado a partir de RS 32.900 é do modelo Peugeot 207 HB XR l.4l Flex, 03 portos, ano/modelo.: 10/11, pintura
sólida, frete incluso, preço público sugerido ooro venda à vista:O preço anunciado a partir de R$ 35.900,00 é do modelo Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex, 05 portos, ano/modelo.: 10/1O, ar condicionado, direção hidráulica,

. vidros e travas elétricas, pintura sólida, frete incluso; preço público sugerido para venda à visto e disponível no estoque da Peugeot do Brasil com previsão de chegado opôs o pedido de 15 dias. As condições acima poderão ser
alterados se houver alterações significativos no mercado financeiro, sem aviso prévio e todas sujeitos à análise e aprovação de crédito. Estoque dos Concessionárias Strasbourg porticipantes: Peugeot 207 HB XR l.4L Flex - 03
portos - 10111 - pintura sólido - frete incluso - 03 unidades. Peugeot 207 Passion XR l.4L Flex - 10/1O - pintura sólida - frete incluso - Estoque conforme disponibilidade na Fábrica da Peugeot do Brasil. Peugeot 307 Sedon
Presence 1 :6L Flex.: 03 unidades. Prazo de vigência desta promoção de 21/00/2010 à 30/09/2010 ou enquanto durarem os estoques. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condições
especiais, consulte a Rede de Concessionários Peugeot participantes, ligue poro 0800-7032424. .

.� I PEUCEOT

""" ASSISTANCE

Strasbourg Jaraguá do Sul (47) 3274-1900
R. Reinoldo Rau, 414

Itojaí (47) 3344-7000
Brusque(47) 3355-4500

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

- www.strosbourq.corn.br MOTION & EMOTIONDe Segunda a Sexta das 8h às 19h - Sábados das 9h às 13h
PEUGEOT
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linha deFundo

Julimar Pivatto
* BAHIA

Jet Ski
Você que gosta de jet ski já

reserve o fim de semana de 22
a 24 de outubro. Nesta data, em
Balneário Piçarras, acontece

.

a etapa final do 12° Iet Waves
World Championship. Os me

lhores pilotos do mundo esta

rão na competição, entre eles o

jaraguaense Alessander Lenzi. A
cidade vem se tornando o local
mais conhecido do Brasil para a

prática do esporte.

Jonas.: Depois de urn belo
início de temporada, o atacan
te caiu de produção junto com
todo o time do Grêmio. Mas

parece que a chegada de Rena
toGaúcho deuurnnovo ânimo
ao jogador, autor de sete gols
nos últimos sete jogos .

.

� GOL CONTRA
COB. O Tribunal de Contas

da União está de olho na enti
dade maior do esporte olímpi
co brasileiro. Segundo a Folha
de S. Paulo, o TCU pode até

, impedir o comitê de receber
verbas públicas para 2016 por'
falhas na prestação de contas.

HAMBURGO SV
(123 ANOS)- Oitavo

colocado na Bundesliga
2010/11

·KEFLAVfK fF
(81 ANOS) - Está em

sexto'lugar na 11
Divisão da Islãndia

DIVULGAÇÃO

Estreia
emorou, mas enfim Filipe Luis

pôde fazer seu primeiro jogo com

a camisa do Atlético de Madri. E
_." a estreia não poderia ter sido me

lhor. Foi deleo passe para o gol da vitória
do time sobre o Zaragoza (Ixü). A atuação
do lateral-esquerdo jaraguaense rendeu

elogios da imprensa espanhola, tanto que
ele figurou em todas as 'listas da seleção da
rodada. "Estou muito feliz por tudo o 'que
aconteceu. Me senti muito bem. Parecia

que já fazia parte do grupo há muito tem

po", declarou Filipe através de sua assesso

ria de imprensa. Amanhã, o Atlético recebe
o Bayer Leverkusen, pela Liga Europa, com
transmissão da ESPN.

Clássico dos números
Não é só na qualidade dos elencos queMalwee/Cimed e Kro

na/Ioinville se equiparam. Nas estatísticas desta Liga Futsal tam
bém. No único confronto entre os dois pela competição' (foto), vi
tória em casa dos joinvilenses por 6x4. Os dois times venceram
18 dos 30 jogos que disputaram, mas a Krona tem um empate
amais e uma vitória amenos, por isso o aproveitamento éme
lhor. Mas o ataque jaraguaense é mais fatal: anotou 115 gols,
contra 81 do rival. Por outro lado, a defesa da Malwee perde
este confronto (sofreu 79 contra 53 da Krona). No aspecto dis

ciplínqr, 194 faltas para cada lado, 42 amarelos e três verme
lhos daMalwee e 47 amarelos e cinco expulsões da Krona.

BETO COSTA/CBFS

TU ITADAS

Garatecas faturam 33 medalhas
em campeonato Sul-Americano
GUARAMIRIM

Na primeira vez que uma de

legação esportiva de Guaramirim

participou de urna competição in
ternacional conseguiu trazer para
a cidade 33 medalhas. O feito iné
dito de 20 ouros, sete pratas e seis
bronzes foi conquistado durante o

l° Campeonato Sul-Americano de
.

Caratê nos dias 22 e 26 de setem

bro' emAssunção, no Paraguai.
No total foram 13 caratecas da

cidade que se reuniram com ou-

tros 29 atletas catarinenses, para
disputar medalhas com mais de
200 competidores vindos do Chile,
Argentina, Venezuela, Peru, além
de Paraguai e Brasil. Com as 33

medalhas, 'Os guaramirenses aju
daram o Brasil a sagrar-se cam

peão geral do torneio internacio
nal com410 medalhas no total.

Os' caratecas chegaram a

Guaramirim na segunda - feira

depois de 18 horas de viagem e

foram recepcionados com festa.

DIVULGAÇÃO

Delegação
ajudou o

Brasil a
conquistar

o título
geral da

competição

R Marechal Floriano Peixoto, nO 80 - SI 4 e 5 www.rnegaCred.netCentro - Jàraguá do SuJ fii:.
{Ao lado do Bradesco) �(47) 3370.'1223 I 3370/1240
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G F SA

Malwee queraumentarvantagem
Time treina forte para encarar Krona/Joinville amanhã pelo jogo de ida das quartas de final
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee/Cimed está

pronta. para o principal
desafio do ano: as quartas
de final da liga Futsal.

O
fato de ser um confronto

mata-ma�a j.á é? suficien
te para' intitulá-lo como

,

o "principal do ano". Mas
outros ingredientes fazem a par
tida de amanhã, em Joinville, ter
um gostinho a mais: apossibilí
dade da equipe aumentar a van

tagem para o segundo jogo, dia 8,
na Arena Iaraguá e o fato de ser

o maior rival, a Krona/Ioinville.
"Nenhum resultado no jogo de
amanhã tira a nossa chance de

decidir em casa. Mas queremos
aumentar essa. vantagem com

uma vitória", considerou o técni
co Fernando Ferretti.

Para o comandante, decidir na
Arena Jaraguá nesse momento da

Liga tem um peso muito grande.
"A medida que a competição vai

afunilando jogar ao lado da torcida
se torna cada vezmais importante.
Nesse momento ninguém atua da
mesma forma dentro ou fora de
casa e eu conto com a experiência
domeuplantel para não sentir esse
tipo de situação", relatou.

A equipe conseguiu treinar
cerca de dez dias para o confron
to. Ferretti intensificou os treina
mentos para anular os contra

ataques' da equipe vizinha. "Eles
perderam pouco e ainda não

foram goleados. Mostram um

poder defensivo e de contra-ata
car muito grande", avaliou o co

mandante. O alaValdin também
destaca a importância de se sair
bem nesse primeiro jogo para
aumentara vantagem na partida
de volta. "Tudo o que tinha para
ser treinado já foi feito. Sabemos
que a nossa equipe cresce nos

momentos certos e agora é um
desses momentos", lembrou.

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

. ,

Goleiro Tiago está recuperado da lesão no quadril e retorna ao time

lenísio fora,
Tiago votta .

Apesar de confirmado como

desfalques, Lenísio corre contra o

tempo para se recuperar de uma

lesão no músculo posterior da
coxa esquerda. O pivô deve fazer
um esforço para estar em quadra
nna semana que vem.

Quem também pode ficar de
fora é o ala Márcio. Apesar de não
saber ao certo o grau da lesão no

adutor da coxa esquerda, o ca

misa 9 é dúvida e um exame

mais detalhado deve definir se

ele entra em quadra ou não.

Apesar desses dois prováveis
desfalques, a equipe pode co

memorar o retorno de Tiago. O
goleiro sofreu uma queda e sen

tiu o quadril, a contusão não foi .

tão grave como se esperava e

ele já está de volta. Outro que está

pronto pára retornar é Bebeto, que
recupera a forma física e pode es

tar a disposição nos próximos dias.

Samuellopes conquista
medalhas com a selecão

, ,

�

serviram como preparaçãopara o Campeo- ,

nato das Américas, que acontecerá no Bra

sil, em novembro. Os segundo colocados
foram os anfitriões, que alcançaram 1.750

pontos seguidos pelos chilenos com 1.742.
, I

Na prova de carabina ar a equipe bra-
sileira ficou com a prata, sendo supera
da pelos argentinos que marcaram 1.758

pontos contra 1.742 dos brasileiros e 1.734

dos chilenos.
As duas outras medalhas do jaragua

ense· foram na disputada paralela do 4°

Campeonato Sul-Americano Maxi Tiro
2010 na categoria master A, de 30 a 39

anos, faturando o ouro nas provas de ca-

rabina deitado e carabina de ar.
\

JARAGUÁ DO· SUL
Vestindo a camisa da seleção brasileira,

o atirador Samuel Lopes voltou do Cam

peonato Regional Sul-Americano Coronel

Hugo de Sá Campello, com quatro meda
lhas (duas por equipe 'e duas individuais).
A competição foi realizada no cómplexo
esportivo do Tiro Federal Argentino, em
Buenos Aires, de 20 a 26 de setembro.

Lopes participa da equipe de carabina
que somou 1.756 pontos na capital argen
tina, em uni' dia com frio intenso. Além

. ,

dele, o grupo reuniu os atletas Cássio RipeI,
de Campinas (SP)' e Mauro Salles, de Belo
Horizonte (MG), e o técnico ucraniano Mi
khailovOleg. Segundoo treinador, as provas'

DIVULGAÇÃO

� ....
_'" t

_

Lopes (E) subiu três vezes no lugar mais alto do pódio no Campeonato Sul-Americano

3 vagas de Garagem
Área de festa com varanda

,

Piscina
, Cozinha e Lavanderia com
moveis sob 'medida
Sala Estar, Jantar e lV
2 Banheiros
1 Suíte + 2 Donnítórios
Amplos com Sacada
Escritório

DORMITÓRIO
·SaIa
• Cozinha
• Lavanderia

·8wc,
• Sacada cf
churrasqueira
• 1 vaga garagem.
• Área interna: 66m2
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Na área

Henrique .

.

Porto
No caminho errado

,

DIVULGAÇÃO/AVANTE ESPORTES

Uma
vergonha o que estão fazen

do com o nosso esporte de base.
Sem o ginásioArthurMullerpara
jogar, as modalidades precisam

se desdobrar para entrar em quadra. No
.fim de semana o basquete teve que se di
vidir entre quatro ginásios (Marista, Bom
Jesus, Evangélico e Duas Rodas). Já o fut-

,

, sal sub-II precisou se deslocar até Gua
ramirim. Ou seja, foram precisos cinco
locais para comportar os jogos que há
dois anos aconteceriam normalmente
no Arthur Muller. E o pior é que o principal dirigente do esporte
de Iaraguá do Sul foge da raia quando questionado sobre o as

sunto, como aconteceu recentemente em entrevista, jogando a

batata quente para a Secretaria de Planejam�nto. Certamen!e
não é o posicionamento que se espera de alguem que ocupa tao

importante função, concordam? E o descaso só tende a aumen-
tar, caso uma profecia pós-eleitoral se realize.:

,

No caminho certo
Boas notícias de Corupá.

No fim de semana teve iní
cio o Interbairros de Futsal e
o Varzeano de Futebol, com
seis equipes cada. O muni

cípio foi representado nos

Joguinhos e nos Iasc na mo

dalidade de vôlei de praia.
Na semana passada tentou

a classificação para a Olesc
com o' basquete feminino.
Recentemente acolheu o fut
sal sub-17 masculino, mais

umaequipe "sem teto" de Ia
raguá do Sul. Desenvolve um
bom trabalho na modalidade
de caratê. Isso sem falar no

impecável ginásioWillyGess-
'

ner, que só não tem tabela de

basquete ainda.

Corridas '

E as corridas de rua parecem ter caído no gosto dos jaragua
ense. No domingo aconteceu mais uma, co-promovida pela A�
sociação de Corredores de Jaraguá do Sul e pela OAB. A Acorjs
também estruturou um circuito municipal, com etapas na Ilha
da Figueira (já realizada), São Luís (9/10), Nereu Ramos (23/10),
João Pessoa (13/11) e Centro (27/ll).

CAMPEONATO ,BRASILEIRO

Líderes jogam em

casa nesta quarta
Fluminense e Corinthians não querem sé distanc�ar,

DIVULGAÇAO;NIKE FUTEBOL

DA REDAÇÃO
Após mais uma troca
de posições no tim de
semana, Fluminense e

Gorinthians protagonlzem
mais um capítulo na briga
pela liderança.

.

N0
último domingo, o clube

,

carioca retomou a lideran-

ça perdida para os pau
listas há cerca de dez dias

com um importante triunfo fora
de casa contra o Vitóriá. Também
como visitante, a equipe de São
Paulo sucumbiu ao Internacional
no último minuto e viu o rival abrir
um ponto de vantagem (48 a 47).

O Fluminense pega o Avaí na
cidade deVolta Redonda. A ideia da '

diretoria tricolor é levarmais públi
co rio estádio Raulino deOliveira do

que o registrado nas últimas parti
das no Engenhão.

Estádio lotado é o que espera
o Corinthians no Pacaembu. Com
umapartida amenos, otime de Par
que São Jorge não quer perder essa
vantagem e para isso busca a vitória
sobre o Botafogo, outra equipe com
remotas chances de título, que está
mais preocupado em obter uma

vaga na próxima edição da Copa li
bertadores daAmérica.

Corinthians, de Bruno César, enfrenta o Botafogo hoje no Pacaembu

G/� pE()NA"

JOGOS DE ONTEM

Duas partidas abriram a 26a roda
da do Campeonato Brasileiro na noi
te de ontem. O Vasco bateu o Santos'

por 3xI, em São Januário. Enquanto
que o Flamengo arrancouum empate
em Ixl contra o Goiás, fora de casa. O
time cruzmaltino marcou com Fág
ner, Felipe eBder Luis. Danilo descon
tou para o Peixe. No jogo entre Fla e

Goiás, Jean marcou contra ao tentar

cortar um lançamento. O empate
rubro-negro foi com Deivid em um

chute de fora da área
.

B
CLASSIFICAÇÃO 2SaRODADA

ONTEM
Vasco 3xl Santos
Goiás 1xl Flamengo
HOJE
19h30 - Palmeiras x Intemacional
19h30 - Prudente x Guarani
19h30 - Cruzeiro x Atlético-GO
19h30 - Atlético-PR x Vitória
21h - Ruminense x Avaí
22h - Corinthians x Botafogo
22h - Grêmio x São Paulo
22h - Ceará x Atlético-MG

,27aRODADA
SEXTA-FEIRA
21h - Vasco x Goiás

·SÁBADO
16h - Vitória x Grêmio
16h - Santos x Palmeiras
16h - Prudente x Fluminense
16h - Corinthians x Ceará
18h30-lntemacional x Guarani
18h30 - Cruzeiro x Atlético-PR
18h30 - Botafogo x Flamengo
21h - Avaí x São Paulo
21h - Atlético-GO x Flamengo

Rebaixados para Série B
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VIOLÊNCIA

.Garotnleva
•

no rosto em to
Bandidos invadiram casa no Bananal do Sul levando pertences e carro de família

GUARAMIRIM

"Esses foram os dez
minutos maís longos das
nossas vidas. Ver o meu

filho baleado, eu sendo
machucado, minha mulher
e minha filha chorando
desesperadas" •
.... sse é o relato do agrícul

tor .Lenor Hornburg, de
42 anos. A casa da família

...... dele, que fica no bairro
Bananal do Sul, foi assaltada por
volta das 20h de segunda-feira.
Três homens armados com re

vólveres arrobaram a janela da
área de serviço e abordaram a

família. "Eu falei que podiam le
var tudo, estávàmos com medo,
o melhor é não reagir e salvar as
nossas vidas", relembra.

Porém, o filho mais velho de
Lenor, Luciano Hornburg, de 20

anos, se assustou com o assalto
e tentou correr em direção à es

cada. Nesse momento, um dos

bandidos fez um disparo que
atingiu de raspão o lado esquer
do do rosto do garoto. Luciano
foi liberado do hospital na tarde
de ontem e passa bem.

Após o tiro, os bandidos ain
da deram uma coronhada con

tra a cabeça de Lenor e golpes
nas costas. Em seguida, eles

fugiram levando a carteira do

proprietário da casa, um ce

lular, um relógio e cerca de R$
100. Eles fugiram no automóvel
da família, um Crossfox, que foi
encontrado atolado no bairro

Poço Grande.
Este é o segundo assalto que

a família sofreu. O primeiro foi
em 2008, quando ficaram reféns
durante cinco horas. "Temos que
tentar recomeçar. Já pensamos
em ir embora daqui, mas vamos
para onde?", questiona Lenor.

Até o fechamento desta edi

ção, os ladrões não haviam sido
localizados. Dois suspeitos fo
ram abordados pela Polícia de

Joinville, mas não foram reco

nhecidos pela família.

EDUARDO MONTECINO

Luciano ficou assustado com a invasão dos bandidos e levou um tiro no rosto

"
A comunidade está se

mobilizando contra a

violência. Essa situação
não pode continuar.

LENOR HORNBURG

"
Violência gera
mobilização

A violência na região rural de
Guaramirim está revoltando os

moradores. Depois deste último

episódio, os moradores dos bairros
Bananal do Sul, Guamíranga e Poço
Grande, farão uma reunião hoje,
às l8h30, com o prefeito Nilson

Bylaardt, o delegado Daniel Dias
e o comandante da 2a Companhia
da Polícia Militar, Iofrey Santos da
Silva. "A comunidade está se mo

bilizando. Os assaltos são a maio
ria aqui, no Centro é bem menos.

Essa situação não pode continu

ar", defende Lenor. A população
pretende pedir melhorias na segu
rança emais policiamento.

PREVISAo DO TEMPO

.CHUVA
NO SUL
Uma frente fria se

forma na divisa do
Rio Grande do Sul
e provoca chuva
no Planalto Sul e
Utoral Sul.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE

dMíN: 18°C
.

MÁX: 24°C "I ,

QUINTA

dMíN: 20°C
.
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'MÁX: 24°C i' II ,

SEXTA

dMíN: 20°C
MÁX: 22°C I / , ,

SÁBADO

d'MíN: 18°C .

MÁX: 21°C "I
'
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ENTRE OºC E 20C

Temperaturas
variam em se

TRIMESTRE

Estação marcada
pelo la Ninã

A previsão para o último trimestre de
ano é de chuva abaixo damédia climatoló

gica. A primavera será marcada pela influ
ência do fenômeno LaNina, o qual influen
cia as chuvas no Estado com diminuição

. dos volumes. O trimestre terá períodos
prolongados de tempo firme e sem chuva.

A sensação térmica mínima
no Estado continua variando en

tre O°C oe 20°C em diferentes re

giões. Nas' proximidades do mu

nicípio de São Joaquim e região
serrana a percepção térmica fica
entre O°C e SC. No Litoral e Oeste
catarinense a sensação oscila de
15°C a 20°C:
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Ensolarado Pru'llialmente Nubladti Instável Chuvoso

, Nublada
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FASES DA LUA
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RUA BERTHAWIEGUE N° l2S SALA 01, AO LADO DO POSTO CIDADE DA BARRA EM FRENTE
AENTRADA PARAO PARQUE MALWE&. FONE: ( 47) 3378-2208. JARAGUÁ DO SUL, SC.
RUA 28 DEAGOSTO N°1469 SAlA 103, EM FRENTEAO MANNES MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO FONE: ( 47 ) 3373-4783. GUARAMIRIM, se.

Condições de pagamentos especiais válidas para modelos especfficos, consulte um vendedor. Fotos meramente ilustrativas. Alguns itens são opcionais ou especificas de ;ilguns modelos. Crédito sujeito a aprovação.
Preços e condições válidos enquanto durarem os estoques ou até 29/09/2010 ." Ofertas válidas para Novo (;011.0. Juros, entrada e taxas de TC: consulte o vendedor.
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Lider de vendas da região. BANCO VOIJC'SWAGIN
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Cciraguá Auto Elite
Uma reTação de coníloncc
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