
,

Retafinal Campanha
Os três principais
concorrentes ao

governo do Estado
desembarcam naregião.

'Página4 Página5

Último dia
Programa eleitoral gratuito de rádio

6e televisão termina hoje. Página

Candidatos da região
'

apressam o passo
para conquistar

indecisos.

mais 20 câmeras de
.

·se ran -em'60 dias

AJlEOIDO

o SENADOR DO
EMPREENDEDOR -�

INDMDUAL '

Censo completo
em duas cidades
Surpresa foi no
cre-scimento de 9% da
população de Schroeder.
Na região, Corupá _

-

,

também teve pesquisa
finalizada: Página 9

,

.Assínatura da ordem de serviço aconteceu ontem e pontos já forani definidos. Polícia
,

'Militar irá fazer omonitoramento, mas destaca a necessidade demaisefetivo.
Página 7

EDUARDO MONTECINO

Sociedades' tentam
manter a tradicão

�

No especial sobre a

Schütien, representantes
falam das dificuldades
em preservar a cultura

'

germânica e opinam sobre
o futuro da festa.

Páginas 12 e 13
'

Ord�m na Malwee é arrancar vantagem em cima do Joinville no çlássico de hoje à noite. Partida é valida
, pelas quartas de final da Liqa econfronto de volta acontece em Jaraquá do Sul na próxima semana.

'

. .. �

FAMEG

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

JoséAu
redacao@ocorreiodopovo.com.br

ustoCa lioni
Jasc 1967 - Joaçaba- Em pé: Righeto
(árbitro inter.nacional),Lauro Braga,
UdoWagner, Emil Rached, Douglas
Stange, Ernaldo Bartel e Clécio
Bastos. Agachados: llineu Radünz, Ula
Lombardi, Gê Neves e Zéca Klitzke

JOSÉ CARLOS NEVES
Cantinho da Saudade

.... nome José é muito mais do que a denominação de uma pes
soa, é, sobretudo, aquele que executa os projetos do Senhor.
São José foi um deles. Os Evangelhos não registram uma úni

....", ca palavra sua, somente gestos e uma referência explícita: vir
Iustus. Um homem justo. Como se tratava de um carpinteiro, e não

de um juiz, deduz-se que José era acima de tudo um bom.Bom car-

, pinteiro, bom como esposo, bom pai. No meu imaginário, gosto de

pensar que a mesa onde Cristo consagrou o pão e o vinho teria sido
feita por José, porque ali estava a mão do carpinteiro anônimo, que
ganhava à vida com o suor do seu rosto e, justamente por causa disso,
permitia que os milagres se manifestassem.

o time de basquete viajava na rural do Gê: Clécio Bastos, UdoWagner, Gê
Neves, Douglas Stange, Euchen Radünz, Zéca Klitzke e Henry Grandberg

Estudos '_ trabalho
Gê estudou no Colégio Marista São Luís, onde concluiu o Curso

Técnico em Contabilidade. Era ainda adolescente quando ingressou
na empresa da família. Neves S.A. Indústria Catarinense de Artefatos
de Madeiras. Integrou a diretoria da Associação Empresarial de Iara-

, '-

guá do Sul nos anos 70. Foi incentivador para a instalação do Senai na
cidade. Atualmente administrava aMonfort.

Desportista
Gê foi capitão e armador da

denominada quarta geração
do basquete' jaraguaense, que
brilhou de 1965 até o final dos
anos 70. O time do técnico João
Farinuck tinha no Gê um ar

mador plural: técnico, veloz e

criativo. Ele era o centro da cir
cunferência de um time que jo
gava conforme o ritmo que ele

"

ditava. De suas mãos iniciavam
as mais belas jogadas do esqua
drão composto por: Ilineu e Eu

chen Radünz, Zéca Klitzke, Udo
Wagner, Clécio Bastos, Henry
Grandberg, Reonélsio Müller,
Ernaldo Bartel, Lauro Braga e

Douglas Conrado Stange, este

O maior jogador do basquete ja
raguaense de sempre.

'

• \ '41j, ",'jt\.�j.')jj;

Grêmio da Juventude
Na segundametade dos anos 60, emNovaYork acontecia o festival

. deWoodstock, que deu início a ummovimento de contracultura, pro
clamava o fim de toda ingenuidade e utopia. Movimento libertário:
sexo, drogas e rock roll. Foi o auge do movimento hippie e do amor

livre. Em nossa Iaraguá os jovens de toda a região, orientados pelo
Padre Elemar Scheidt, fundaram o Grêmio da Juventude Jaraguaense,
cujo objetivo era o lazer, a prática desportiva e atividades culturais.
Cerca de dois mil jovens de toda a região aderiram ao movimento e

fundaram a maior agremiação juvenil da história jaraguaense. Sur
giram lideranças em todos os níveis: culturais, esportivas, educacio
nais, políticas e empresariais. Gê foi um dos líderes do movimento.

PolH:ica
Impulsionado pelo laborató

rio de ideias que era o Grêmio da

Juventude, Gê adentrou no mun
do da política com a finalidade

'

de propiciar melhor qualidade
. de vida para nossa gente. Elegeu

se vereador em um tempo em

que os párlamentares não eram

remunerados. Exerceu a presi
dência da Casa entre os anos de
1973 a 1975.

Bombeiro
Impulsionado pelo laborató

rio de ideias que era o Grêmio da

Juventude, Gê adentrou no mun
do da política com a finalidade
de propiciar melhor qualidade
de vida para nossa gente. Elegeu
se vereador em um tempo em

que os parlamentares não eram

remunerados. Exerceu a presi
dência da Casa entre os anos de
1973 a 1975.

Os bombeiros entram nos edifícios em

chamas, veem as pessoas desesperadas ten-

Parte da delegação de Jaraguá nos Jasc de
1967;. Joaçaba- Em pé: Caglioni, Edson Araujo,
Lauro Braga, Zéca Klitzke, Douglas Stange,

llineu Radünz,Ricardo Feldens e Milton Stange.
Agachados: Leonardo Ferraz, Ula Lombardi, Euchen

Radünz, Gê Nevese Ernaldo Bartel
•

� .... � • � o#" j" ... :'. __
' 1 .... '

_ � ..; L_ .:: ,f -1 . J J t '

. I �:;

Grêmio da Juventude Jaraguaense - Sentados:Victor
Emmendoerfer, Victor Zimmermann, Norberto

Hafermann, Dorval Marcatto, Pe.Elemar, Dr.Murillo,
'João Budal, Elizaldo teutprechte Edmundo Barbi
(o

•
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EDITORIAL

A festa da democracia
s eleições são no Brasil a prova maior da
democracia. Milhares de pessoas parti
cipam.e decidem quem 'vai representar
a sociedade em várias es-

feras do governo e do Legislativo.
É a chamada democracia repre
sentativa, onde o cidadão comum

escolhe quem o representará. Daí
a importância do eleitor escolher
bem este representante, que terá
nas mãos o poder de decidir ques
tões cruciais para o desenvolvi
mento do país e comandará ainda
como será administrado o dinhei
ro arrecadado com impostos pa
gos por toda a sociedade.

, Embora a maioria dos candidatos aos cargos
eletivos ainda utilize discursos demagógicos e

até mesmo preconceituosos, o processo demo
crático tem registrado muitos avanços no país.

Mas o pleno exercício de cidadania cabe ao elei
tor e não somente durante as eleições. Cidadania
consiste em acompanhar os rumos do país, do

Estado e do 'seu próprio município.
A reeleição de candidatos já com

provadamente envolvidos 'com

atos de corrupção é uma prova
de que o brasileiro ainda não está

aproveitando bem o poder de voto
para mostrar que não compactua
com desvio de dinheiro público.

A inclusão social passa necessa

riamente pela inclusão no debate
político, na busca por informações
e no voto consciente. A participação
dos eleitores no processo eleitoral é

fundamental não só para a democracia, mas tam
bém para o bem-estar de todos os cidadãos e para
construção de um país mais justo, mais desenvol
vido e com mais qualidade de vida.

-
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DO LEITOR

O filme Nosso -Lar
bra literária é da autoria do

,

spírito de André Luiz, psi-·
agrafada por ChicoXavier,
arra a trajetória de che-

.

gada de André ao plano espiritual
após sua morte. O filme já foi visto
por mais de dois milhões de pesso
as e a pergunta que sempre fica em
muitos é: será verdade?

Considerando que' a obra tem

mais de 40 anos e já foi lida por
milhares de pessoas e conferida e

atestada por vários nomes da ci

ência, pesquisadores e médiuns,
a narrativa tem uma margem de
mais de noventa por cento de ser

real. Buscando com a racionalidade,
com observância nas. leis divinas e

procurando um modelo de justiça,
teremos também, condições de cor
roborar com o terna.

Algo me alegrou muito na nar

rativa - mesmo passando um pe
ríodo de oito anos de sofrimen
to e perdido no Umbral, região
considerada como purgatório - o

Espírito ao declarar de coração seu

arrependimento é resgatado para
uma colônia e de lá passa a viver e
ver sua. vida de outra maneira, al-

rhejando a evolução, procurando
melhorar e se instruir.

Em um ambiente com flores, ár
vores. Sem a pressa das horas e sem

os tormentos das dores físicas. Po
rém para os espíritos ainda nas re

giões úmbralinas os tormentos são
morais e terríveis, mas ao acender a
luz, íntima, ao orar e ter no coração
a sincerídade, a luz se faz presente e

aí tudo passa a mudar. O tempo de
ficar nos tormentos é de, cada um,
mas o bom é que haverá o resgate,
há esperança, há uma luz no fim do
túnel. As colônias são maravilho
sas, são oásis ao viajante cansado
e enfermo pronto para se redimir
e recomeçar uma nova existência
de tentativas. Eu, realmente, pen
so em ir para um lugar assim, para
isso estou fazendo um investimen
to que não tem preço, procuro um
meio fácil e grátuito a todos: a refor
ma íntima, vencer o ser ainda mal
e velho que se hospeda no coração
e dar vez ao novo ser que Deus nos

.

ensina diariamente com as oportu
nidades da vida cotidiana.

J

.PONTO DE VISTA

A estratégia do culto a personalidade

Desejoso
de um segundo

turno nesta eleição, não
pelo fato de ter uma pre
ferêncía de candidato ou

partido, mas apenas pela conclu
são básica que o que tem de mais·
salutar para O crescimento da de
mocracia no Brasil é a discussão
sobre propostas, ideias e pensa
mentos dos candidatos num se

gundo turno. Neste curto período,
podemos sempre nutrir a espe
rança que a racionalidade e o es

forço da população e dosmeios de

comunicação sejam maiores, en
xergando as mentiras, a extrapo
lação de promessas, validando o

- comparativo entre os postulantes
pela linha da ética e competência,
não apenas pelo caminho tortuo
so da popularidade convertida em
única via. Esse é o melhor critério

dentro de,um processo eleitoral,
pois a representatividade passa a

ser absoluta pela avaliação do de

sempenho de-cada candidato.
'É claro que se ocorrer um se

gundo turno nesta eleição para
presidente do Brasil, sem a pre
sença' da verdadeira justiça elei-.

toral, continuaremos a presenciar
este atual presidente a incorrer em

'exageros num sentido. ou outro -'

pois nenhum outro predecessor se
comparou a Lula como cabo elei
toral- cujas aspirações crescentes
já denotam um caudilhismo alar

mante, nos relegando a um atraso,
cada vez maior com relação aos

povos mais desenvolvidos. Daí
é sensato concluir que não esta

mos,muito longe daquilo que se

denomina de "culto a personali
dade", que segundo o popular site

Wíkipédía. "é uma estratégia de

propaganda política baseada na

exaltação das virtudes - reais e/
ou supostas - do governante, bem
como da divulgação positivista de
sua figura". Até aqui tudo o que te
mos visto é a pertubardora evolu
ção deste fenômeno na propagan
da política atual, onde partidos e

companheiros aplicam a Lula, já
o fazendo sem nenhuma cautela.

O problema é que esse' culto é

frequentemente encontrado em

ditaduras, embora também existam
em democracias. Essas observações
servem para alertar a população,
que tem se comportado inadver
tidamente com relação a este fato,
não enxergando o que pode acon

tecer se continuar a permitir tais
excessos. Segundo a mesmaWIki

pédia, "o culto inclui cartazes gí-

gantescos co� a imagem do líder,
constante,bajulação do mesmo por
parte dos meios de comunicação e

muitas vezes perseguição aos dissi
dentes domesmo".

Os meios de comunicação que
não se submetem ja estão sendo
considerados dissidentes e já so

frem ameaças e rnesmo censura

como O Estadão. 'Muitos são os

exemplos e aqueles que conhecem
as marcas de seus governos preci
sam'colocar as barbas demolho.

É interessante comentar o as

pectomais chocante dessa previsão
- o distanciamento crescente das'
massas populares _:amenos que se

invertam as tendências atuais. Duas
razões especiais fundamentam essa

preocupação: primeiro, o cresci
mento da economia; segundo, a

alta taxa de' criação de empregos, e

Edson Gomes, servidorpúblico,

(efegom@yahoo.com.br)

por consequência, da renda - vive
mos umperíodo áureo de expansão
que começou com Itamar Franco
e Fernando Henrique Cardoso. To
mando os devidos antônimos é fácil
assinalar as principais providências
necessárias para bloquear esse ris
co: primeiro é a adoção de um re

alismo político; segundo, devemos
extirpar qualquer candidato que
não preze as instituições e o direito;
terceiro, é necessário uma reforma

política que se volte para os hori
zontes de longo prazo; quarto, pare
ce indispensável reformar a justiça
eleitoral; quinto, cumpre ter sempre
emmente que eleição é uma via de
mão-dupla. A conquista do poder
no Brasil por um partido que indu
za a idolatria de uma personalidade
não deve ser tomado como pana
ceia, mas como risco potencial.
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EleiçõesOnline
Giovanni,'

Ramos
>Comemorando números

__
o

P�10 twitter, o candidato a deputado estadual Carlos Chiodini
, (Prvt;DB) comemora os resultados da campanha na internet. Segun
do ele, foram 14mil páginas visitadas no site durante � processo elei -

toral, mais os acessos nas outras redes sociais. O peemedebista foi
quemmais investiu nomeio para as eleições noVale do Itapocu.

, www.carloschíodíní.com.br

Apoio artístico
Cultura e educação são as

principais bandeiras de Leone
Silva (PT), que concorre a uma

vaga naAssembleia Legislativa.
O petista, que é diretor e ator

do grupo, teatral Gats, destaca
em seu blog o apoio de artistas,
tanto de Iaraguá do Sul como
de outras partes do Estado.

,
www.leone13567.blogspot.com

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

Turma2: 18 a 20/10, das 19h àS,22h30
Local:_XP Jaraguá do Sul

.

•
� r"

Valºr:Jp"x'ld8 R$25,00 '; ',:,

°aliàvn1�IW:���1��llf8�a� fL,���'SN��:��l��AI����ggr��tg�s'���é .

,

Henv3t,voS eXiste a POSSibilidade de per�1ssuperfo(es aos valores-
investidns ,,� <

.:- .• ..f.
v,

Confiança
Principal cabo eleitoral' de'

Dieter Janssen (PP) em Mas�
saranduba, o vereador José
Ronchi (PP) esbanja confiança
pela vitória -do candidato a de

putado estadual. Pelo twitter, o
vereador afirma: "Dieter vai fa
zer mais de mil votos em Mas
saranduba. É 11011".

twitter.com/vereador_ronchi

ARQUIVO OCP

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

<

El IÇOES
A campanhaagora é

, -

nas ruas danticrorregião
Candidatos a deputado priorizam o Vale do Itapocu

- ,

secretário de saúde para buscar
novos votos", declara.'

,

Carlos Chiodini (PMDB), Ca
rione Pavanello (DEM) e Ivo Ko-

.nell (DEM) ainda devem ter uma

agenda de visitas a entidades e

empresas. "Temos compromis
sos até sábado à noite. Não va

mos parar", comenta Konell.
,

No dia da eleição, todos os

candidatos .terão uma agenda
em comum. Votarão cedo para
percorrer as demais seções elei
torais em todos osmunicípios da
microrregião durante o dia.

JARAGUÁ DO SUL

Faltando três días para as

eleíções, os candidatos da
região prometem tomar as·
ruas do Val� do ltapoeu; .

de. "Será a última visita fora, mas
isso não significa, que a correria
vai parar", comenta:

Segundo o candidato a es

tadual Dieter Janssen (PP), a

agenda tradicional de compro
missos em entidades deve dar

, lugar a caminhadas pelas ruas.

"O mais importante agora é
falar com o maior número de
eleitores. Por isso, temos que
estar nas ruas mesmo. Ê bater

perna pela cidade", afirma.
Para Irineu Pasold, é a hora de

convencer os eleitores indecisos.
"Tenho ainda mais três dias para
mostrar ao eleitor o meu currícu- , .• Giovanni Ramos
lo como vice-prefeito, prefeito e giovanni@ocorr�iodopovo.com.br

. ,
'

,

Os
concorrentespara depu-

.

tado. estadu.al e feder.aI de-; ". vem focar a campanha na
.

microrregião, com priori-
dade para as cidades onde têm
domicílio eleitoral. A exceção
deve ser Jean Leutprecht (PC do

B), candidato a deputado fede

ral, que deve visitar Barra Velha
e São João do Itaperiú hoje à tar-

ONDE OS CANDIDATOS VOTAM

\ '·1
-

Carione Pavanello (DEM), Escola
Heleodoro'Borqes (Vila Lalau)

....
•

..... ,r ,\.

Carlos Chiodini (PMDB), Colégio
Bom Jesus ((entr:o) " o

. ,:... �.

" _?>..-'
�-. � �� lo- 't-

Dieter Janssen (PP), Colégio
Evangélico (Centro)

Irineu Pasold (PSDB), Colégio
Evangélico (Centro)

,

, Ivo KoneU (DEM), Escola Albano
Kanzler (Vila Lenzi)

Jean Leutprecht (PC do B),
Colégio Marista'São Luís (Centro)

•
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carolina@ocorreiodopovo.com.br

Carolina Tomaselli

A
reforma administrativa
entra na pauta de hoje
da-Câmara de Vereado
res, mas dificilmente

será votada. O projeto ,do .Exe
cutivo deve ser apreciado pelo
plenário' só depois das eleições,
como defende a oposição. Como
está em regime de' urgência,

'

a

pauta' fica trancada e impede a

aprovação de outros projetos de
interesse do governo.

.

'Na sessão' feita segunda
feira, o vereador Francisco Al
ves (PT)· pediu a retirada da

proposta da nova estrutura

,administnitiva, que estava na Presidência da Casa requerendo
pauta. A bancada petista já .ha- a retirada da matéria da pauta
via solicitado, verbalmente, a de hoje. Sustenta que o projeto
retirada do regime de urgência, "contém expressiva reestrutura

sem sucesso. Jaime Negherbon ção administrativa que preten
(PMDB) também subiu à tribu- de ser consumada justamente
na contra a votação, e adiantou em período eleitoral. Além do

que deve pedir vistas hoje, para. que, conforme o parecer jurídico
analisar melhor o conteúdo. emanado, o concernente Projeto'
Um dos argumentos é de que o de Lei Complementar não aten

impacto financeiro da proposta de pontualmente os requisitos
chega a R$ 5 milhões somente previstos na Lei de Responsabíli
até 6 fim deste governo. dade Fiscal, não havendo, de ou-

Mas talvez não precise. O ve- tro lado, a completa e adequada
reador Jean Leutprecht (PC do B)' apreciação pelas Comissões Per
encaminhou ontem um ofício à . manentes da Casa".

os TRÊS
Mudança na agenda dos principais candidatos ao governo do '

Estado. Não é só AngelaAmin (PP) que virá pará a região nesta.

semana decisiva. Raimundo Colombo (DEM) e Ideli Salvatti
(PT) também resolveram aparecer em Jaraguá do Sul. O democrata
deve vir sexta-feirano fim damanhã para uma passeatà no centro
da cidade, masa agenda completa não foi divulgada, Já a petista
participa hoje de um comício no bairro SantoAntonio, ao lado
da Igreja São Roque, às '20 horas.A coordenação da campanha
do CláuâioVignatti (PT) também confirmou a vinda dele para o
evento. Antes, às 18 horas, o candidato ao Senado entregará suas
propostas no terminal urbano. '

A agência da Câmara dos Deputados distribui uma série de repor
tagens sobre as propostas dos presidenciáveis, em comparação com

projetos de lei em tramitação na Casa sobre saúde, segurança pública,
emprego e educação. A conclusão é que os debates das campanhas já
estão em andamento no Congresso há anos. É o caso, por exemplo,
da garantia de mais recursos para a saúde, objeto da proposta de

regulamentação da Emenda Constitucional 29, que os três prin
cipais candidatos à Presidência - Dilma Rousseff (PT), José Serra
(PSDB) e Marina Silva (PV) � prometeram levar adiante. O mesmo

ocorre com as propostas de distribuição de medicamentos gratui
tos e de melhorias aos profissionais dasaúde. E tem muitas outras.

(www2.camara.gov.br/ agencia). Seria mais prudente fazer com que
os candidatos das coligações ao Congresso se comprometessem em

aprovar as propostas. Mas, aí, dizer o que nos discursos?

DIVULGAÇÃO

Peço voto ao Bauer e ao
Luiz Henrique. De repente

eles acham que não
precisam. Eu acho que eles

precisam, emuito.
,,�mJ'VilfljÍljw.mlmmlllP_ID _Bt
fAfPlf6 'S!t'Jí�_ fi,{,iJc1Mj}/eJ) (,(091MJflfi
1f\1llfi$ !M�Jff1t1iltf)Jj; fJjtfHJiJtI� 'wtâ

'iJiflDflIH00WiJ�fifJ!.!6D_$íiS1JISTI6 '

fE1"11A �1ri1BJf#lNLj�U.

Falando em comício, hoje é
o último dia permitido pela lei
eleitoral para este tipo de evento.
Que, aliás, nem precisava de re

'solução da Justiça Eleitoral. Du-
rante esta campanha, comício
mesmo só tenho conhecimento

.

dê um aqui no Vale, e .deu bem

pouca gente. Caiu em desuso. É
assim desde que foi proibido o

consumo de bebida alcoólica em '

eventos de cunho eleitoral.

�f�
Os debates também ficam

proibidos a partir' de amanhã.
Aliás, o último debate entre 'os
candidatos ao governo, na noite
de terça-feira,' pouco contribuiu
nesta reta final da campanha. Sem
grandes embates, e nenhum ven

cedor. Se bem que a maioria dos
eleitores não acompanha. Quem
assiste émenos para definir o voto,
e mais para torcer pelo candidato
escolhido e ver o circo pegar fogo.

11RF
A Câmara de Vereadores apro

vou uma moção de apelo de au

toria do vereador Isair Moser (PR),
solicitando ao presidente do Sena-
do, José Sarney, a votação da PEC

(Proposta de Emenda à Constitui

ção), que prevê a criação de quatro
novos tribunais regionais federais.
O texto cria o TRF, da 6a Região,
com sede em Curitiba, benefician
do o Paraná, Mato Grosso do Sul
e Santa Catarina, hoje atendida

apenas pelo Tribunal da 4a Região,
que fica em Porto' Alegre. "Tendo
sede em Curitiba, facilitãria muito
a questão de logística e o atendí-.
mento ao m-ande volume derecla
mes poruma justiça ágQ� pr9xima
da,sociedade", destacouMóser. :

EDUA�DO MONTECINO

FAÇA SUA COLA!
Deputado Estadual

I No domingo,
não 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 Fedaral

Senador Primeira Vaga

Contab,ilidadle -

���Qjl
t1llW$.G;_�11l

IDtmr��lmf:om1l1tn'-
.

Ulml81U!BlI!GW1ommtrl. �y9t'k8
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T T

Cantpanha
entraagora
na reta final
Esta quinta-feira é último dia de
transmissão do horário eleitoral

A três dias do pleito, os
candidatos apostam todas
as fichas para conquistar
o voto do eleitor.

dade divulgando jingles ou men
sagens de candidatos.

No dia das eleições, as nor

mas ficam ainda mais rígidas.
A partir das 7h, começa a insta

lação da seção eleitoral e às 8h
inicia a votação, que segue até
às 17h. Neste dia, é vedada, até
o término da votação, a aglome
ração de pessoas portando ves

tuário padronizado, bandeiras,
broches e adesivos que caracteri
zem manifestação coletiva, com
ou sem utilização de veículos. A
conhecida "boca de urna" pode
result�r até em prisão.

Esta
quinta-feira é o último

dia para transmissão do
horário eleitoral gratuito
nas emissoras de rádio e

televisão. Caso ocorra segundo
turno, em 31 de outubro, para
as eleições a presidente ou go
vernador, a propaganda eleitoral
gratuita volta a ser transmitida,
devendo entrar no ar dois dias

depois da divulgação dos resul
tados do primeiro turno.

A partir de amanhã também
fica proibida a propaganda po
lítica através de reuniões pú
blicas, comícios e debates. Até
sexta-feira, a dois dias da elei

ção. os candidatos. podem pu
blicar anúncios pagos nos jor- cóolicas está liberada em todo

nais e revistas impressos.
'

f.\
o Estado durante � eleição. Se-

Na véspera, dia 2 de outubro, gundo a Secretaria de Estado da

é o último dia para a propaganda Segurança Pública e Defesa do

eleitoral mediante alto-falantes Cidadão, a medida foi tomada

ou amplificadoresde som, entre principalmente para não cau

às 8h e' 22h. Último prazo tam- sar prejuízos aos segmentos de

bém para a distribuição de ma- bares e restaurantes.

terial gráfico e promoção de ca-

minhada' carreata, passeata ou • Debora Volpl
carro -de som que transite pelaci - debora@ocorreiodopovo.com.br

. Já a venda de bebidas al-

.venha fazer parte de,uma empresa que age com simplicidade, honestidade,
transparência, ética e responsabilidade, proporcionando respeito, orgulho e

reconhecimento a todos.

Estamos selecionando:

VENDEDOR INTERNO

* Também temos vagas para portadores de necessidades especiais.

FormaçãoAcadêmica: Ensinomédio completo

Os interessados deverão: realizar cadastro pelo site .

www.dpaschoa1.com.brrrrabalheConosco.aspx.como códigoVF20l0 ou enviar currículo p
o endereço: RuaWalterMarquardt, 170 - VIla Nova

CEP: 8925.0-700 - Jaraguá do Sul i se

"Assisti algumas vezes pela
tv e também ouvi no rádio,
principalmente dos candidatos
a governador.Mas ainda tenho
dúvidas em quem votar".

"Não acompanhei nenhuma
vez porque não tenho tempo.
Trabalho à noite. E ainda não sei·
em quem eu vou votar".

NADIR BERLANDA, 53 ANOS, GARI

OLEOCIR ARAÚJO MACHADO,
43 ANOS, CONFERENTE

"Não acompanhei,masvi .

alguma coisa na tv.Não tenho
tempo. E ainda estou em dúvida

r

sobremeu voto".

VITOR SILVA, 48 ANOS,
,

ENFERMEIRO

"Euacompanheimuitopouco.Mas
não épelohorárioeleitoral que
eudecidonÍeuvoto.Na tv, eles só
apresentampromessas,não confio.
Euvoto emquem eu conheço".

'�sisti na tv e ouvi no rádio. Eles
falam bonito,mas depois fazem
tudo diferente. Eu voto em quem
eu já conheço e em quem é da

região".
.

JOÃO ROQUE BERTOLDI,
72 ANOS, APOSENTADO

AMANDAM.,
69 ANOS, ,APOSENTADA
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M NIT R ENT

Cidade serámais vigiada
Ordem de serviço para implantar 20 novas câmeras foi assinada ontem

EDUARDO MONTECINO

�"

Proximidad,es da pista de atletismo é um dos locais que serãomonitorados

JARAGUÁ DO SUL postes para afixar os equipa
mentos. A expectativa da Prefei

tura é de este trabalhe comece
. .dentro de 15 dias. Em seguida,
será aberta licitação para inter

ligar a rede de transmissão dé
dados dos pontos selecionados

, à Central de Emergência da Polí
cia Militar, onde as imagens são

vísualízadas, Em seguida serão

instaladas as câmeras. "São equi
pamentos de alta qualidade, que
permitem giro de 3600 e alcance

que garante boa visibilidade à

noite", ressaltou Beltrão.

Dentro de 60 dias,
mais 20 câmeras de
monitoramento devem
começar a funcionar na
cidade. A previsão é de as

obras de instalação iniciem
no próximo dia 14.

ordem de servrço foi
assinada ontem e a Pre

feitura vai investir R$
430,4 mil na compra

dos equipamentos. A empresa
escolhida para. fornecer os apa
relhos é aAufec Automação e Se

gurança, de Mato Grosso.

De acordo com o secretário
de Administração, Olívio Beltrão

Júnior, a aquisição faz parte 'do'

Projeto Iaraguá Digital e tem o

objetivo de auxiliar a Polícia Mi
litar no combate à críminalídade.
Há cerca de um ano, funcionam
na cidade 20 câmeras de moni
toramento adquiridas pelo go
verno do Estado. Os aparelhos já
ajudaram a flagrar furtos, arrom
bamentos e tráfico de drogas.

"Os locais escolhidos são de

grande movimentação de pessoas,
como escolas e postos de saúde, e
também há pontos onde a crímina
lidade émaior", comentaBeltrão.As
áreas foram selecionadas em parce
ria com os Consegs (Conselhos Co
munitários de Segurança).

O primeiro passo para a im - • Daiane Zanghelini
Illantagão será a colocaç_ão_d_o_s_d_a_ia_n_e@_ocorreiodopovo.com�br

Para o comandante interino

do 140 Batalhão da Polícia Militar,
Rogério Vonk, as câmeras são uma

ferramenta eficaz contra o crime.

"As imagens auxiliammuito no tra
balho da PM. Percebemos lima re

dução nos índices de criminalidade
no tempo em que as outras câmeras
estão funcionando", avalia.

No entanto, ele destaca a ne

cessidade de um' efetivo maior

para fazer a visualização das ima

gens. Hoje, à corporação não con

ta com policiais que se dediquem
exclusivamente a esté serviço.
"Seriam necessários seis policiais
para realizar o monitoramento 24

horas por dia", afirmou.

• LOCAIS QUE DEVEM GANHAR CÂMERAS
• Rua Gerhard Muller, Rio da Luz (próximo à Escola Helmuth Duwe)
• Rua Walter Marquardt, esquina com a Adolfo Pütjer (em frente à Prefeitura)
• Rua Isidoro Pedrl, fundos da Prefeitura (rua do Sesi)
• Rua Lourenço Kanzler, bairro Vila tenzl.tprõxírno à Escola Albano Kanzler)
• Rua Amazonas (próximo ao Centro Vida) ,

• Rua Epitácio Pessoa, esquina com Erwino Menegottí (próx. à ponte que leva ao Posto Marcolla)
• Rua Henrique Nagel, bairro Água Verde (próximo à Escola Ana Tôwe Nagel)
• Rua Ângelo Rubini (próximo à Secretaria de Obras)

,

• Rodovia JGS 466, Garlbalnl (próximo à Escola Santo Estevão)
• Rua Jorge Czerniewicz (próximo ao Hospital Jaraguá)
.. Avenida Getúlio Vargas, Centro (próximo ao Terminal Urbano)
• Rua Antônio Cunha, Baependi (próximo à Rodoviária)
• Rua Luiz Sarti, bairro Nereu Ramos (praça)
• Avenida Prefeito Waldemar Grubba (em frente à Casa do Colonizador)
• Rua José Theodoro Ribeiro, bairro Ilha da Figuelra (próximo à Escola Homago)
• Rua João Planincheck, esquina com Antônio Carlos Ferreira (Vila Lenzi)
• Rua Bertha Weege (próximo à Escola Luiz Gonzaga Ayroso)
• Rua José Narloch, bairro Tifa Martins (próximo à pista de atletismo)
• Rua Cizino Garcia, bairro Santo Antônio (próximo à Escola Francisco Solamon)
• Rua Manoel Francisco da Costa, bairro João Pessoa (próximo à Escola Machado de Assis)

• LOCAIS JÁ MONITORADOS
• Rua Jorge Czerniewicz com Mal. Floriano Peixoto (Hotel Etalan)
• Rua Epitácio Pessoa com Mal. Floriano Peixoto (próximo Bradesco)
• Rua Epitácio Pessoa (próximo Shopping Breithaupt)
• Rua Epitácio Pessoa (próximo Colégio Jangada)
• Rua Epitácio Pessoa com Rua Bernardo Grubba (próximo Pizzaria Papalone)
• Rua Getúlio Vargas (em frente ao Angeloni)
• Rua Getúlio Vargas (próximo terminal urbano)
• Rua Getúlio Vargas com Estheria L. Friedrich
• Rua Mal. Deodoro da Fonseca com Gumercindo da Silva
• Rua lV1al. Deodoro da Fonseca (final do calçadão) /

• Rua Mal. Deodoro da Fonseca com Domingos da Nova
• Rua Reinoldo Rau com Rua Barão 90 RioBranco
• Rua Reinoldo Rau com Rua Domingos da Nova (próximo Studio FM)
• Rua Quintino Bocaiúva (Praça)
• Rua Procópio Gomes com Reinoldo Rau
• Cruzamento Dpaschoal
• Cruzamento Auto Posto Pérola (Ilha da Figueira)
• Av. Waldemar Grubba (rótula de acesso a Schroeder)
• BR 280 - próximo Auto Posto Marcolla
• Rua Ângelo Rubini (rótula Malwee - acesso a Pomerode)

Segurança 7

CRIME
-c,

Jovem leva
cinco facadas
Um jovem de 32 anos foi

vítima de tentativa de homi
cídio na rua Ângelo Zanlu

ca, bairro Caixa d' Água, em
Guaramirim. Josnei Silvério
levou cinco facadas nas cos

tas depois de discutir com

um conhecido, de 22 anos.

O acusado, que não teve o

nome divulgado, fugiu mas

foi localizado pela PolíciaMi
litar. Ele prestou depoimento
na Delegacia de Guaramirim
e levado ao Presídio Regional
na tarde de ontem. Segundo
informações obtidas pela Po
lícia Civil junto ao Hospital
São José, Silvério não corre

risco de morte.

ACIDENTE'

Motociclista
ferido na 8R-280

Um motociclista de 21

anos ficou gravemente ferido
em um acidente na BR-280,
em Guaramirim (próximo ao

Breitkopf), às 16h30 de on

tem. Segundo os Bombeiros
Voluntários, Luiz Fernando

Gonçalves Baptista foi leva
do ao Hospital São José com
suspeita de traumatismo

craniano, hemorragia e vá
rias escoriações. De acordo
com a Polícia Rodoviária Fe

deral, ele estava consciente
no local do acidente e disse

que caiu quando foi fechado
per outra moto.Até o fecha
mento desta edição, Baptis
ta recebia atendimento no

pronto-socorro.

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

\

• Faleceu dia 26/9 às 17h15 o Sr. Afon
so A. Mendonça com idade de 73 anos,
o sepultamento foi realizado dia 27/9, às
16 horas, saindo o féretro da capela mor

tuária Maria Leier, seguindo após para o

cemitério municipal do Centro.

• Faleceu dia 26/9 às 20h30 o Sr. Al
berto Fiamoncini com idade de 90 anos,
o sepultamento foi realizado dia 27/9, às
16 horas, saindo o féretro da capela mor

tuária da Vila Lenzi, seguindo após para o
cemitério da barra do rio cerro.

• Faleceu dia 27/9 ás 03:30 hs o Sr.
José Feder com idade de 48 anos, o

sepultamento foi realizado dia 27/9, às
16:30 horas, saindo o féretro da capela
mortuária Sr. Bom Jesus de Guaramirim,
seguindo após para o cemitério de poço
grande em Guaramir-im.
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'Plural

eatriz Sasse
478433 0306

beatriz.sasse@terra.com.br
twitte r. com/ beatrizsasse

flickr-/beasasse
orkut Beatriz Sasse

ARQUIVO PESSOAL

CULTURA
Quem gosta de literatura estrangei

ra e nacional precisa conferir o blog da
escritora Elyandria Silva no site do O
Correio do Povo. Muito elogiado, o blog
oferece cultura da melhor qualidade. O
http://blogs.ocorreiodopovo.com.br I
caligrafia é atualizado quase que diaria
mente, onde Elyandria apresenta novi
dades e comenta os acontecimentos do
mundo dos livros. Acesse e conheça!

, Teatro
, A premiada peça teatral "Dona Flor e

seus dois maridos", de Jorge Amado com

direção de Pedro Vasconcelos chega à Ia
raguá neste domingo. O espetáculo ocor
re às 20 horas, na Scar. No elenco Carol
Castro, Marcelo Faria e Duda Ribeiro,
entre outros. Ingressos antecipados na

bilheteria do teatro. Contato: 3275-2477.

Agenda '

'

Está programado para o dia 5 de
'

dezembro, na Arena, o 2° Encontro de

Volkswagen Quadrado de SC. Também
haverá encontro de colecionadores de
carrinhos HotWheels e Matchbox.

«

A bela Bianca Kaline Lago completa hoje 15 anos
e comemora com festa para família e amigos no
dia 2 de outubro, na recreativa Duas Rodas

Bruna Luiza Junckes, de 16 anos, é uma das
candidatas a Rainha da Schützenfest2010

,dia
Belíssimo

registro do
fotógrafo
Marcelo
Odorizzi do
showcom
Téó& Edu,
ocorrido
no dia 26,

-

no London
Pub.Osom
sertanejo
universitário
tem lotado a

casa a cada
festa

Secretárias,
Hoje é comemorado o Dia

da Secretária e a como tradicio
nalmente ocorre todos os anos a

Agência Cosmos de Viagens ofe
rece uma super festa,para cerca

de 200 secretárias ligadas à agên
cia. Desta vez é a Zum Schlauch

que. recebe o evento que terá

champanhe, confraternização e

sorteio de prêmios. ,

lONDON PUB

Sextaneja Universitária com
Alex � WHlian.lngressos na hora:

RS 10 elas e RS 15. eles.

BIER HAUS CHOPERIA
Música ao vivo. Couvert RS 3 ."

ZUM SCHlAUCH
, Sexta House Deluxe e Clube dó
Ghampanhe. Início às 22 horas.

.

SEVEN CHOPERIA (Guaramirim)
Show com Matheus Moraes e

mais [)Js Alan e Aléx. Elas free até
23h30 e' eles paqarn RS 15.

,

KANTAN'SUSHllOUNGE
.

'Jantar a Ia carte sexta e sábado:
Conheça, também os cfnco tipos
de rísotos que a casa oferece .,:

Bem-ester
Inaugurou na rua João Mar

catto, 103 o Espaço Ativo. Pilates, '

personal trainer, estética' para
homens e mulheres, massotera
pia e nutrição em um só lugar. '

Mais informações: 305?-2445' ou
no www.euativo.com.br. CARAMBAS (lndalal)

,

.

A atração é o retorno à casa
da nova sensação da música

.

eletrônica: Dexterz, codinome
usado pelos músicos Junior Lima,

Amon Lima e Julio Torres.

. Oratória
Curso de oratória e de apre

sentações eficientes, ministrado
,

por Lena Souza, campeãmundial
de oratória pela Federação Mun
dial de Jovens Empreendedores
é promovido pela Unerj/PUCPR
'entre os dias 2 a 9 de outubro, das
"8 às 12 e das 13 às 17 horas. Aber-

Simplicidade e respeito
pelas pessoas

CONTATOS e OUTRASOPÇÕES
; LONDON· 3055-00651 londonjaragua.com.br

, BIER HAUS· 3275-486619198-0515
,

ARRIBA· 337,1-1160 1 arribamexicanbar.com.br
MADALENA CHOPE ECOZINHA· 3055-3058

La rios

DINI
.corn.br

.

KANTAN SUSHI LOUNGE· 33711584
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gião sejam coletados até 15 de
outubro. "Tivemos um pouco
de dificuldades no início para
conseguir gente para trabalhar

na coleta dos dados. Só em Ia
raguá, são 130 agentesnas ruas.
A maioria tem outro emprego e

isso dificulta as saídas a cam-

. po", justifica Souza.

DESAFIO DE ATENDER
TODA A POPULAÇÃO
Para o prefeito de Schroe

der, Felipe Voigt, o crescimento
populacional significativo da
cidade se deve à localização e

também aos índices de empre

go e qualidade de vida de toda
a região. "Estamos perto de ci

dades grandes como Jaraguá do
Sul e Joinville. O que atrai muita

gente de fora", enfatiza. Ainda
de acordo com Voigt, o desafio
da administração municipal é

acompanhar esse "boorn" fa
zendo com que os serviços bá
sicos cheguem para toda a po
pulação. "Nosso grande desafio
é justamente investir em edu

cação e saúde e atender toda
esta demanda", resume.

• Debora Volpi
debora@ocorreiodopovo.com.br

CENSO

População deSchroeder
cresce 9%, segundo IBGE
Mais de 15 mil pessoas vivem no município, desafio é oferecer estrutura

JARAGUÁ DO SUL

O município de .Schroeder.
é o primeiro da região

.

a concluir a etapa de
coleta de dados para
o Genso 2010.

As
informações ainda

serão revisadas e di

vulgadas
.

para a co

.
munidade, mas antes

mesmo do trabalho ser finali
zado já é possível chegar a uma
conclusão: a cidade. cresce em

ritmo acelerado.
Foram recenceadas. 15.307

pessoas e contabilizados um to

tal de 4.674 domícilios. Baseado
nos dados coletados na pesqui
sa de 2007, o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta

tística) estimava que o municí

pio contasse hoje com apenas
14 mil moradores. "É um cres

cimento de 9%. Schroeder já é
o terceiro que mais cresce em

população no Estado. Só perde
para Itapoá e Itapema", destaca
o agente regional, Nilson Antô
nio de Souza. .

A vizinha Guaramírim tam

bém já está com os trabalhos

de contagem adiantados. Até

ontem, 87% da popualçao ha
via respondido ao questionário
aplicado pelos recenseadores. A

população recenseada já chega a

27.660. Corupá também já atin

giu mais de 100% dos domicílios
e Massaranduba está com 84%

das casas recenseadas.
. Já em Jaraguá do Sul, 74% da

população recebeu a visita dos

agentes do IBGE. A expectativa
é de que os dados de toda a re-

dentro de tudo
fique por

na regióo
que.ocontece

DADOS

,População pode
agendar horário

.Uma das dificuldades dos re

censeadores' está em localizar os

moradores. Segundo Souza, muitos
trabalham o dia todo e dificilmen

te são encontrados em casa. Em

alguns casos, os agentes do IBGE

deixaram bilhetes nas residências
solicitando que a família entrasse

em contato. É possível agendar um
horário para a visita dos recensea

dores. Isso pode ser feito através do
telefone 3275 1283.

"
É um crescimento de
g0A>. Schroeder já é
o terceiro que mais

cresce em população no

Estado. Só perde para
Itapoá e Itapema.

mUONANTÔNIO DE 'SOUZA,
I.A'tWNllUGIONA'LDOroENSO

"

,
.

.

.

. "

".' .

�'.

�.

PIERO RAGAZ2:1

.)

Somente em Jaraguá do Sul,
130agentes trabalham na coleta

dos dados para o Censo 2010

EST D

Joinville pode
chegar a 500 mil
Amaior cidade do Estado, Ioin- .

ville, está na expectativapara a con
clusão da contagem populacional
do Censo. É que o município pode
contabilizar neste ano 500 mil ha-

.bitantes. Até o momento, em Ioín
.: . vílle, 83% da população recebeu a

visita dos recenseadores. Os dados

�', preliminares do Censo 2010 podem
". ser acompanhados através do site

'IJii;IfiIJIifI1LIIlRiii!lIJmIilI,':iii!l!!l!m:i1I!i:li;@!jilllI/�ilflJrJ/ifmiifilljlili!:iili!41!l�'tl/Ii!mfiill!l/iCf1!l!lliltlilili1i!jf!liilf!lr�liliff!/i!iF.!H!iIifm/íflf�1lJiJil@5IiIi!fit1ifiiifDJlt!tUJ1lillifili!iJ!i1!iliJiiii!§!:l!iffIiI!Tt{1iIiiRIJ/iiWl!IIJjii:l1i!il:�IifINIIii1P!IIii!'!IiJi#tI/f!..�Iff!fiIIliI!� lwww.censo201QJlibge.gov.br...... .. .1 ! :e .,
��----���--------�����--������

.

. dopovO@ocorre\O
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E S B N Á,lll

Bancos funcionam nOI-111a1mente
Na região, a categoria só deve aderir àmovimentação se a greve aumentar no Estado
JARAGUÁ DO SUL

Cautela. É esse o motivo
pelo qual os bancários da
região ainda não aderiram
à greve que movimenta
todo o país ..

última assembleia foi rea
lizada na terça-feira, reu
nindo grande parte dos
20 bancários que traba

lham em uma das' 28 agências do
Vale do Itapocu. Durante a conver

sa, foi consenso geral a decisão de '

não paralisar o atendimento dos
bancos, pelo menos por enquanto.
"Queremos aguardar esta semana, '

para ter certeza de que a greve é for
te. Vamos nos reúnir novamente, e
se o movimento aumentar aconse

lharemos os bancários a aderir", ex
plica o diretor jurídico do Sindicato
dos Bancários - subsede de Iaraguá
do Sul, Odilon Fernandes.

'

Segundo o diretor, omovimento
ainda é fraco em Santa Catarina -

por enquanto, apenas Florianópolis

teria aderido expressivamente à gre
ve, que teve início ontem como uma
forma de reivindicação porum rea

juste de 11% no salário atual. Outras

reivindicações são a PLR (Participa
. ção nos Lucros) e o fim das metas
abusivas e do assédio moral:

A contraproposta da Fenaban

(Federação Nacional dos Bancos)
seria um reajuste de 4,29%, corres
pondente à inflação acumulada
em 12 meses até agosto. A oferta,
no entanto, já está fora de ques
tão. "Além desses 4,29%, quere
mos os 5% de aumento real. As

instituições tiveram um lucro
muito maior este ano e o mérito
também é nosso, é direito da cate

goria pedir o aumento correspon
dente", defende Odilon.

Em entrevista ao jornal "O Es
tado de São Paulo", o diretor de ne
gociações trabalhistas da Fenaban,
Magnus Apostólico, considerou a

decisão de ir à greve precipitada e

afirmou que o aumento real de sa

lãríos será sim realizado, só o que
precisa ser discutido é o valor que
pode ser.suportado pelos bancos.

'

Pelo menos nos próximos dias, bancos abrem normalmente

SISTEMAS INDEPENDENTES SÃO DESLIGADOS QU�NDO NíVEL �A ÁGUA É ALTO

Chuva prejudica abastecimento
JARAGUÁ DO SUL

Na maior párte das vezes, o

aumento dos níveis de chuva não

ajuda o abastecimento de água -

inclusive, pode ter o efeito contrá
rio. Na terça-feira, foi exatamente
este o motivo que levou a uma

paralisação de todos os' sistemas

independentes da cidade durante
o dia. Como o nível de ,água fica
muito alto e a forma com que a

água é tratada.émais simples nes
se tipo de sistema, aumenta o ris
co de contaminação.

Segundo o assessor de comu

nicação e gestão ambiental da
Samae (ServiçoAutônomoMuni
cipal de Água e Esgoto), Vinicius
Schweighoser, foram afetados
bairros como a Ilha da Figueira e

o Rio Molha, já que os sistemas

independentes representam cer

ca de 15% do abastecimento da
cidade. "Mas não chegamos a ter

reclamações, já que foi apenas
durante o dia e à noite tudo vol
tou ao normal", explicaVinicius.

Uma parte dos moradores do

"
O mérito também é
nosso, é direito da

categoria pedir o aumento
correspondente a esse

crescimento (dos bancos).
ODILON FERNANDES, DIRETOR

JURtDICO DO SINDICATO

"

Participação não
tem data definida
Conforme a evolução da greve,

que não tem prazo determinado

para acabar, novas assembleias
deverão ser convocadas para de-_
cidir as próximas ações. A princi- ,

'

pal referência é Joinville, à qual o
sindicato jaraguaense pertence, e

cujos bancos também funcionam
dentro da normalidade. O percen
tual de aumento, apesar de pa
dronizado, iria beneficiar os ban
cários- de forma diferente, já que
cada banco tem um piso próprio
que vale para todo o país.

'

Escola loteamentoAmizade
receberá 180 novos alunos

Rio Molha também, foi afetada

por outro problema: os técnicos A partir de 2011, a Escola Lote
verificaram na manhã de ontem amento .Amizade terá capacidade
que uma bomba do reservatório para atender 180 novos alunos.

do bairro estava paralisada por
.

Depois de nove meses de obras, já
uma queda de energia. O pro-

,

estão prontas as novas dependên-'
blema prejudicou apenas os mo- cias da instituição - incluindo uma

radores das partes mais altas do quadra poliesportiva, um refeitório,
bairro. "Foi simples. Depois que sala de orientação pedagógica e um

recebemos a reclamação, preci- depósito. A ampliação de 328 m2

samos apenas religar o sistema. ainda inclui três novas salas de aula.

E em todos os casos, quem tem Atualmente.. 140 estudantes

caixa dágua em casa dificilmen - estão matriculados da pré-escola
te é afetado", afirma o assessor. ao 8° ano do Ensino Fundamental.

Grande parte destes alunos parti
cipa do projeto de robótica, cujasARQUIVOOCP

aulas acontecem fora do horário

normal, e a intenção é que a re

forma possibilite a ampliação do

leque de projetos.
"No próximo ano, devem ser

desenvolvidas atividades es

portivas como voleibol, futsal,
tênis de mesa e xadrez, além de
teatro e musicalização", explica a

diretora de Administração' e Fi

nanças da Prefeitura, Edilene Al
'bus. No total, as obras custaram
mais de R$ 592 mil e foram rea

lizadas com investimento da Se
cretariaMunicipal de Educação.

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

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n° 159/2010

o $AMAE de .Jaraguá do Sul (SC) comunica que está contratando a empresa
Andritz Separation Ind. e Com. de Equipamentos de Filtração Ltda para aquisi
ção de 06 peças de Membrana de Borracha EPDM para placa tipo diafragma
de 630mm,.para filtro prensa número 02143, C.P. número 2400058, através

de Inexigibilidade de Licitação, ao valor de R$ 22.752,58.

Fundaménto Legal: inc. I do Art. 25 da Lei 8.666/93.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do
.

telefone 0472106-9100.

Problemas no abastecimento de água,não.chegaram a prejudicarosmoradores pormulte-tempo .

Nelson Klitzke
Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Buracos e lamaçal
(

tomam ruaum caos
Problemas no bairro Bananal do Sul são sempre os mesmos
GUARAMIRIM

A população ,não sabe mais
o que fazer para que as
ruas do bairro Bananal do
Sul, em Guaramirim, Sljm
definitivamente consertadas.

de água e lama tomaram a pas
sagem por completo deixando
os rastros das chuvas dos últi
mos dias. Já quando o sol apa
rece' os moradores fecham as

janelas para evitar o acúmulo
de poeira nas casas.

Para a costureira Maria Apa
recida Moreira Bárbara, 49 anos,
a Estrada Bananal do Sul se tor
nou um caminho perigoso. "To
dos os dias quando vou para o

trabalho de bicicleta tenho que
passar pelos buracos e lama.
Teve uma vez que sujei minha
roupa e quase caí", relata. Ainda
segundo ela, a comunidade rei-

-Aaposentada
Hortência

_ Devegile, 75 anos, que
mora na Estrada Bana
naldo Sul, via principal

da localidade, conta que há 30 -

anos os problemas ínfraestru
turais são os mesmos. Agora,
por exemplo, os buracos, poças

vindica uma solução definitiva

para esses problemas.
De acordo com a Secretaria

de Infraestrutura da Prefeitura

.

de Guaramirim, existe um pro
jeto de pavimentação para 12

quilômetros da Estrada Bananal
do Sul. Entretanto, os recursos

"

ainda precisam ser assegurados
ou financiados pelo governo mu-.
nicipal. Os investimentos estão

orçados em R$ 9 milhões e a pro
posta deve sair do papel somente
no próximo ano.

• Daiana Constantino
daianac@ocorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAZZI

Moradores querem o fim dos buracos. Dona Hortência Devegile convive com o problema há 30 anos

RUA DEVE RECEBER BASE PARA ASfALTO DEN-TRO DE TRÊS SEMANAS

Pavimentação será em três.etapas
GUARAMIRIM dividido em três etapas. Na pri-

Três semanas. Esse é o prazo meira fase, que contempla o tre

estabelecido pelo secretário de cho do Morro da Francisca até a

Infraestrutura Rodolfo Iahn para igreja católica, quatromil metros
iniciar os primeiros serviços da recebem o material que deve eli

base para asfaltar a Estrada Ba - minar a poeira e acabar com os

nanal do Sul. O projeto para pa- buracos. i'A base do asfalt_? é uma

vímentar os 12 quilômetros está tecnologia ad
_

uiÜd� daAfric_é!._ Q.

produto custou R$ 100 mil", afir
ma. Em seguida, os outros oito

quilômetros serão preparados
para a pavimentação. Enquanto
isso, o setor de obras do governo
municipal providencia a manu

tenção regular das ruas após os

.Qeríodos de ,�h4va.�.: _,. _,�----......,._�-

OPORTUNIDADE
Empresa com se-de em São Bento do Sul no

. ,

ramo de embalagens e produtos descartá-
veis com mais de 1.300 itens em sua pauta
(fabrica e distribui) no segmento de merca

dos, panificadoras, açougues e verdureiras.
Recruta vendedor para Jaraguá do Sul, Join
ville e região que tenha alguma experiência
em vendas, e que possua carro. Empresa ofe
rece: carteira assinada, salário inicial, ajuda
de custo e comissões. Interessados enviar
currículum para sabensul@sabensul.com.br
ou ligar para 47. 9187.7604 com Alexandre.

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

E D I T A L DE CHAMADA PÚBLICA N° 133/2010

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO MAIOR OFERTA

CONSIDERANDO o Edital de Concorrência Pública n.? 106/2010 cujo objeto é a "Permissão remunerada
de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos", situada a Rua Walter Marquardt n.? 910 -

bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, visando a exploração comercial de bebi
das (chopp, refrigerante e água) durante a XXII" Schützenfest, no período de 07 a 12 de outubro de 2010,
de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações constantes do Anexo I deste Editai";
CONSIDERANDO que sua abertura se deu no dia 17 de setembro de 2010, as 14 horas, na sala de
reuniões da 'Fundação Cultural, e a contratação restou infrutífera e deserta pois não acudiram propostas;
CONSIDERANDO que o evento da 22" Schützenfest se dará de 07 a 12 de outubro de 2010, não havendo

tempo hábil para republicação do edital de licitação na modalidade de concorrência pública (30 dias), o

que já ensejaria uma contratação através de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso V
da Lei Federal n.? 8.666/93; e ainda,
CONSIDERANDO que a Fundação Cultural, em respeito ao princípio da competitividade ao certame e

isonomia dos interessados, resolveu publicar o edital de CHAMADA PÚBLICA sob o n." 129/2010 para o

objeto abaixo apresentado, obedecendo os mesmos critérios, condições e obrigações constantes do Edital
de Concorrência Pública n. ° 106/2010, para posterior contratação com fundamento no artigo 24, inciso V
da Lei Federal n.? 8.666/93;
CONSIDERANDO que sua abertura se deu no dia 28.de setembro de 2010, as 14 horas, na sala de reu

niões da Fundação Cultural, e novamente a contratação restou infrutífera e deserta pois não acudiram

propostas;
CONSIDERANDO que as justificativas recebidas pela Comissão Especial de Licitação das possíveis inte
ressadas, foi de que o desinteresse das empresas com relação à contratação se deve ao fato de que as

exigências contidas no edital estão demasiadamente complexas, desproporcionais e algumas inoportunas,
e que sua republicação nos mesmos critérios, condições e obrigações dos editais anteriores provavelmente
restará dese.rto/frustrado, e sua não efetivação trará incalculáveis prejuízos ao interesse público e à reali-.
zação da 22" Schützenfest, cujo início está previsto para 07 de outubro de 2010;'
CONSIDERANDO que em função disso, a Fundação Cultural de Jaraguá do Sul novamente pautada no

respeito ao princípio da competitividade do certame e isonomia dos interessados, resolve republicar o

presente edital de CHAMADA PÚBLICA sob o n.? 133/2010, com alterações em seu corpo, para posterior
, contratação com fundamento no artigo 24, inciso V da Lei Federal n." 8.666/93.
OBJ,ETO: Permissão remunerada de uso de espaços e áreas do "Parque Municipal de Eventos", situada a

'Rua Walter Marquardt n.? 910 - bairro: Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul/SC, a título precário, visando
a exploração comercial de bebidas (chopp, refrigerante e água) durante a 22" Schützenfest, no período
de 07 a 12 de outubro de 2010, de acordo com as condições previstas neste Edital e as especificações
constantes do Anexo I deste Edital.
REGIMENTO: Lei Orgânica do Município; Lei Municipal n.? 3.875, de 13 de julho de 2005; Lei Federal
8.666/93 e demais alterações posteriores.

'

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 13:30 horas do dia 05 de outubro de 2010,
na Coordenadoria de Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, sita a Av. Getúlio
Vargas n.? 405, bairro: Centro, Jaraguá do Sul/SC.

.

ABERTURA dos ENVELOPES: 14 horas do dia 05 de outubro de 2010 na sala de reuniões da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul.

OBTENÇÃO DO EDITAL: 1) O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet nos endereços www.

jaraguadosul.sc.gov.br e http:\\cultura.jaraguadosul.com.br ou poderão ser retirados na Coordenadoria de

Finanças e Planejamento da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, telefone (0"47) 2106-8719, no ênde
reço acima, no horário das 07:30 horas as 11 :30 horas e das 13 horas as 17 horas, sem qualquer custo.
I NFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço acima ou pelos
fones (0"47) 2106-8719 ou pelo Fax (0"47) 2106-8700, ou ainda pelo e-mail marilene.cultura@jaragua-

-

dosul.com.br (A/C Sra. Marilene Giese).
Jaraguá do Sul (SC), 28 de setembro de 2010.

JORGE LUI� DA SILVA SOUZA
Presidente

REGISTRO DE IMÓVEIS DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, oficiala do

registro de imóveis da comarca de Jaraguá do

sul/se, torna publico pelo presente edital, que
ROGÉRIO ERSCHING , CI n

o235.514-0SESP
SC, CPF N° 248.794.879-53 e sua esposa
MARLI GRUlZMACHER ERSCHING CI �o

19Rj597.285SSI-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-seni nome, bairro três rios do

sul, perímetro urbano de Jaraguá do sul-SC,
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, CREA n° 47483-8, ART n° 3642311-5. O desmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 2.5-34,93m2, sendo constituído de l(uma) parcela e remanescente.
O prazo de ímpugnação 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/SC,

, ... "

",�
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C Z FEST

Dedicação total às tradições alemãs
Clubes filiados à associação envolvem cerca de cinco mil pessoas namicrorregião
JARAGUÁ DO SUL

Bailes com muita música e,

dança. Festas com cheiro de
comida típica. Reuniões com
estratégias e tiros ao alvo.

A--
rotina de uma socie
dade tem animação de

. sobra. Aliás, desde sem-
_ pre é assim. Não fosse

desse jeito, essas entidades re

presentariam apenas um sinôni
mo de lembrança. Porém, mes
mo referenciando o passado, elas

. permanecem ativas 'e, por isso,
são responsáveis por reunir cer
ca de cincomil pessoas em volta
das tradições alemãs somente na
microrregião de Jaraguá do Sul.

Criada em 1989, a ACSTVI .

(Associação dos Clubes e Socie
dades de Tiro do Vale do Itapocu)
congrega a maioria delas e todas'
as que participam anualmente
da Schützenfest. Mas, engana-

. se quem pensa que esses sócios
se movimentam apenas durante
o evento. Segundo o presidente

O CORREIO DO POVO • Quinta-feira 30 de setembro de 2010

da instituição, Celso Hille, a Fes
ta dos Atiradores é o "ponto alto
de um trabalho desenvolvido ao

longo do ano inteiro".
Paralelamente às programa

ções de cada clube, acontece

também uma disputa levada
muito a sério. O torneio de tiro

agita 0- espírito competitivo e a

mira 'afiada de até 600.associa
dos. Todos buscam o título de rei
e rainha para, em seguida, galgar
o trono .de majestade máxima
da festa. Depois de cinco meses

de olhares atentos aos alvos e às

armas, os' melhores .são coroa

dos com a pompa merecida. A
cerimônia acontece em meio ao

encerramento, da Schützen e o

reinado perdura até a edição se

guinte dos festejos.
Internamente, as concorrên

cias também acabam em festa.
São cotidianas as buscas das al
tezas precedidas de bailes quer .

.

rumam madrugada adentro, Isso
sem contar os outros, eventos.

• Keil; Erdmann
keIIY@ocorreiodopovo.com.br

Especial' 13

'Este ano é
decisivo'

As polêmicas que se mistura
ram à Schützenfest rios últimos
anos têm prejudicado a perma
nência das sociedades no evento.

De acordo com o presidente
da associação, Celso Hille, desde
2007, cinco clubes já desistiram
de participar da iniciativa. O mo- ,

tivo: falta de retorno. "A confian

ça se perdeu", confessa.
Com as negociações realiza

das entre a Prefeitura e a ACSTVI

para esta edição está se tentando
reanimar o ·grupo. "Acreditamos

que a administração pública vai
.

cumprir o combinado e cada uma
delas deve receber os R$ 8 mil

prometidos", afirma. O dinheiro
auxilia na manutenção dos clubes
e também, à partir dele, serão ad

quiridos os materiais necessários
ao funcionamento dos estandes
de tiro na própria Schützenfest.

Para Hille, 2010 é decisivo à

conservação da festa no calendá
rio.municipal. Caso o Executivo
não faça os pagamentos, dificil
mente;

.

as sociedades continu
arão apoiando o evento. "Para

confiarmos, precisamos ver os

resultados do trabalho, tudo com
transparência", explica.

"
A Schützenfest é o ponto alto
tte um trabalho que dura o

ano inteiro nas sociedades.
CELSO HILLE, PRESIDENTE DA ACSTVI

"

Uma depende
da outra

Manter as sociedades não é tarefa
fácil. Segundo Celso Hille, presi
dente daACSTVI, as dificuldades
começam no fato de todo o tra

balho ser desenvolvido volunta
riamente. Mas, o problemamaior
tem sido convencer os jovens a
dar sequência às atividades. "Está

complicado fazer a renovação. A
juventude vem preferindo tomar

, outros rumos", explica.
É na tentativa de desequilibrar

essa batalha que a Schützenfest
entra. Conforme ele, o evento ex

põe os clubes ao público e serve

como um resumo de tudo o que
acontece ao longo do ano nos sa

lões espalhados pelamicrorregião.
"Nós temos algo a mostrar", avisa.
Além da dança e da música, eles
querem apresentar a tradição do
tiro ao alvo à comunidade.

Em contrapartida, a Festa dos
Atiradores ganha milhares de par
ticipantes que movimentam os

pavilhões e, ainda, auxiliam na or

ganização das atividades.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLIC DO LEITOR

Envie sua foto para redacao@ocorreiodopovo.com.br

CINEMA

Relógios em pane
...... le pensou em dormir cedo. Pensou

também que era tempo de acertar o

relógio para, no domingo, não acor

__ dar sem saber se eram 9h ou IOh.
Pensou ainda em desligar o aparelho para
não lembrar nem de 8h, muito menos de
l Ih. Pensando bem, ele não sabia se preci
sava adiantar ou atrasar os números. Melhor
seria dormir e esquecer.

Ele odeia sonhar. Mas, naquela noite os

sonhos invadiram a sono.

Deu até para cansar. So
nhou que sonhava. Coisa
mais estranha não existe.
Vê se pode algo assim tão

surreal?! Cabimento algum
tem. Confusão mental. De
sordem do inconsciente. O
amanhecer vinha mais tarde. A noite che

gava depois. O relógio não. acompanhava o

tumulto ou será o dia que havia definitiva
mente surrado?

Ele acordou desorientado. O sofá tinha
deixado a coluna em conflito. No vídeo cas

sete (sim o equipamento continuava fazen
do parte da decoração da sala! O DVD fica
va ao lado, como companhia permanente),
a escuridão só foi interrompida por alguns
números. Difícil identificá-los sem os ócu
los caídos não sabe onde. Parecíã' 23h. Ir

para a própria cama desviando dos cantos

das estantes e dos escorregões em tapetes
revirados pelos gatos necessita de soluções
típicas de filmes de Macgyver.

Ele dormiu outra vez sem saber que
horas eram. Nem se era hoje ou amanhã.
Tanto fazia. Domingo servia para) isso.

Segunda-feira não. Que dia era, afinal? Na

dúvida, melhor voltar a cochilar. Se o des

pertador não tocou, devia ser fim. de se

mana. Podiam também ter

desligado a energia elétrica,
uma pane no sistema do

prédio ou algum pré-ado
lescente brincando 'de não

ser engraçado achando ser.

Nenhuma novidade ..
Ele abriu os olhos. Agora

o sono tinha passado. A fome bateu. O reló

gio, porém, não marcava nada. A claridade
entrava pela persiana e invadia a porta sem

timidez. Dia já era: Apertas não sabia em que
parte do dia estava. Tomaria café.da manhã
ou almoçaria? Um pouco de calor se mistu
rava a um pouco de frio. Bermudas ou casa

cos? Ah, lembrou! Tudo coisa de horário de
verão em primavera. Tudo coisa de adiantar
e depois atrasar. Ai, ai. Ô, confusão. • Cine Garten 1

• Wall Street 2 (Leg) (13h40, 16h20, 19h, 21h40
- todos os dias)

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

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

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

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

JOINVILLE
• Cine Mueller 1
• Resident Evil4 (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 (Leg) (13h30, 15h30, '17h30,
19h30, 21h30 - todos os dias)

.kellyerdmann@gmatl.com
• Cine Garten 2
• Amor à Distância (Leg) (13h30, 15h40 -

- todos os dias)
• Coincldênclas do Amor (Leg) (17h50, 20h, 22h10

- todos os dias)
-

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

LANÇAMENTOS

A Brendafoi
encontrada nas

proximidades
da Marisol e

, precisa de um
lar urgente.
Para adotá
Ia, entre em

contato com

Paula, pelo
telefone (47)
9987-7995.

- 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
• O Último Exorcismo (Leg) (14h, 16h, 18h, 20h,
22h - todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
• O Último Exorcismo (Leg) (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 (teg) (13h30, 16h10 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
• Resident Evil 4 (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 (Leg)
(13h40, 16h20, 19h, 21h40 - todos os dias)

NOVELAS
ARAGUAIA
As crianças veem o índio Rufiá à beira do rio e

ficam assustadas. Fernando tenta vender a estância

para Max e se surpreende ao descobrir que as ter

rasjá pertencem ao fazendeiro. ° caminhão do circo

se aproxima da operadora de turismo de Fred e Safi

ra, Ametista e Esmeralda recebem Neca e Pimpinela.
Fernando conta para Estela e Solano que as terras de
Antoninha pertencem a Max. Neca ironiza a presen
ça de Fred sem saber que ele é o dono da 'operadora.
Solano avisa a Max que não desistirá da estância.

PASSIONE
Bete p�omete a Brígida que pensará melhor so

bre as cartas anônimas. Agnello insiste para ir com
Stela encontrar Fred. Berilo decide dar a chave.da qui
tinete para Clô morar. Olavo sofre ao ver Clô partir. Sin
val chega ao autódromo e Gerson pergunta por Danilo.
Melina altera os dados que Laura registrou sobre uma

importante reunião com diretores. Gerson vence a cor

rida e pensa em Diana. Fred obriga Stela a descobrir se
Saulo tem conta bancária no exterior. Clô lamenta com
Jackie a separação de Olavo. Jackie fica satisfeita ao

perceber que seu plano está dando certo. Bete mostra
a Totó a carta anônima que recebeu e confessa sua

suspeita de que Clara pode ter assassinado Eugênio.
Fred afirma a Melina que não participou da morte de
seu pai. Clara conta parte de sua vida para Das Do

res, mas a garçonete não acredita. Arthurzinho fica
atormentado ao ver o desespero de Stela por causa
de Danilo. Sinval encontra Fátima no shopping e pede
para conversar com ela. Fred convida Myrna para jan
tar. Bete autoriza a exumação do corpo de Eugênio.

TI TI TI

Jorgito percebe a indecisão da irmã e a incentiva
a desistir do casamento. Camila vê Luti na porta da

igreja e pega uma carona em sua moto. Bruna pas
sà mal e é amparada por Gustavo. Rebeca desmaia
e é acudida por Gino. Luti leva Camila para a vila do

Belenzinho. Luisa insiste que Edgar deve ir atrás de Ca

mila e ele se irrita. Camila desabafa com Luti. Camila
fala com Rebeca ao telefone e pede um tempo para

pensar em tudo o que aconteceu. Camila pede para

passar a noite na casa de Luti e ele consente. Edgar
'não consegue disfarçar sua alegria e beija rvíarcela.
Valquíria liga para Luti e ele diz que não poderá se

encontrar com ela. Luisa encontra o endereço de Luti
nos arquivos da agência. Jacques comenta que Gamila

. fugiu com o filho de Ariclenes e Valquíria se espanta,
Gustavo fíagra Edgar com Marcela e se revolta. Luisa

aparece na casa de Luti e pede para falar com Gamila.

RIQEIRÃO DO TEMPO
Clorís confessa a Iara que está prensando em

casar de novo e acha o professor o homem ideal.
Flores manda Fátirna evitar que Cloris e Léia se en

contrem e diz a ela que se alguma das duas ouvir a
voz dele é para ela falar que é o irmão dele. A pedido
de Tito, Ellen liga para Filomena e marca um encon

tro dos dois. Arminda se reúne com Bruno e Teixeira
em um clima tenso. Diana mostra o jornal com a foto
de Joca para Arminda, que faz pOUGO caso. Filó, mui
to ansiosa, recebe Tito na casa de Ellen. Tito está
nervoso. Tito conta a Filomena que Nicolau quer

comprar a fazenda e que não duvida nada de que
tenha sido ele o responsável pelo acidente.

(O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras).Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



HORÓSCOPO
ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Eis um momento propício para se unir
às pessoas com os mesmos objetivos.

seus. Procure esclarecer o quanto antes uma

situação mal resolvida. A vida sentimental ga
nha maior solidez. Antes de' qualquer decisão.
vale a pena se colocar no lugar do outro.

"""""'-. .A' TOURO

(21/4 a 20/5)
O trabalho recebe poderosas vibra

ções, é um ótimo momento para
investir em atividades criativas. Tenha cuidado
com falsas promessas. A vida afetiva tende a

ficar mais estável. É melhor contornar os obstá
culos e mostrar que está com boa vontade.

8GÊMEOS(21/5 a 20/06)
Você vai demonstrar uma capacida
de invejável de entender as pessoas.'

Evite, porém, assumir mais responsabilidades
do que pode suportar. Reveja seus valores.
Romance protegido. Seu desafio neste mo

mento é agir na hora certa.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Terá habilidade para captar o de

sejo dos outros. Pode ser difícil es

capar de alguns contratempos. As relações
desgastadas correm risco, mas os vínculos
.estáveis estão protegidos. É um bom dia para
fazer de b�a vontade o que tem que ser feito.

LEÃO
(22/7ã 22/8)
Você estará mais solícito com as

pessoas e a recíproca também indi-
ca ser verdadeira. Afaste-se 'de gente

extravagante. Saúde frágil, cuidado! Já no

amor, vai sentir firmeza. Se souber explorar
sua percepção, terá mais firmeza para lidar

imprevistos neste dia.

VIRGEM

(23/8 a 22/9)
II É hora de se jogar no trabalho. Embora
haja um clima de competição na área

profissional, saberá quem são seus aliados. O

desejo de segurança vai prevalecer na vida senti

mental. Vai pegar no ar o que está acontecendo.

LIBRA '

(23/9 a 22/10)
Bom dia para se,dedicar ao lazer.

Porém, não convem fazer promes-
sas que não possa cumprir. Nesta

noite, você estará mais individualista. Quando
agimos com amor no coração, fica muito mais

fácil compreender, perdoar e virar a página.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Evite correr riscos desnecessários.
Você estará mais inclinado a quebrar

regras. Viagem, divulgação e vendas con

tam com o apoio dos astros. Paixão reprimida.
Sua intuição está apontando soluções para su

perar problemas e transpor obstáculos.

SAGITÁRIO .

(22/11 a 21/12)
Astral dos mais dinâmicos em rela

ção às alianças e parcerias. Vai ser
fáci! captar o que os outros querem,

mas talvez seja difícil mostrar seus sentimen
tos. Controle sua rebeldia. É um bom dia para
unir esforços e lutar por um mesmo ideal.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)
Tudo o que conseguir hoje será fruto

do seu esforço no trabalho, mas há
uma maior inclinação a quebrar regras

do que a cumpri-Ias. No campo afetivo, as rela

ções vão exigir ajustes. Aproveite este dia em

que sua intuição tende a aflorar ainda mais.

AQUÁRIO,""""'""""',

(21/1 a.18/2)
O prazer de fazer o que gosta vai mar

car esta quinta. Não é hora de contar

com a sorte em jogo nem em especula
ções. No campo afetivo, a lealdade e a confian

ça podem prevalecer. Tenha mais atenção para
manter o foco e cumprir todas as atividades.
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Xuxa desmente
namoro com Victor

Xuxa desmentiu insinuações de que estaria na

morando o cantor Victor, da dupla Victor e Léo. "Se
fossem verdadeiras, não me incomodariam em nada.
Mas é fofoca", disse a loura. Os boatos de um possível
romance entre os dois começaram no início do ano.

O cantor, que é solteiro, chegou a se explicar, dizendo
que apenas teve "uma aproximação legal com ela",
quando a dupla se apresentou no programa.

Galisteu vai renovar
com a Band logo

Adriane já sente falta de sua vida profissional
agitada. Seu filho tem apenas dois meses e ela está
e_m casa com a criança. A apresentadora disse que
já está tendo reuniões com a Band. O contrato da

apresentadora com a emissora do Morumbi ven

ce em novembro, mas ela garante que já está em

processo de renovação e vai voltar com novidades.
"Está tudo ótimo, domingo fizemos essa reunião
que foi muito boa por-Sinal. Meu contrato vence em

novembro, mas a gente sempre renova antes".

DIVIRTA-SE

Sinal :vermelho
PEIXES

(19/2 a 19/3)
Trabalho que possa ser feito sem ex

posição será favorecido, assim como

as atividades que exijam concentração.
Você terá mais segurança para dar um passo
decisivo na vida a dois. Concentre toda sua força
e energia em seus projetos.

Após apitar e parar um motorista que acabou
de passar no sinal vermelho, o guarda de trânsito

pergunta:
- O senhor não viu o sinal fechado não?

O motorista responde:
- O sinal eu vi, seu guarda ... O que eu não vi fol

.1--_---============�=___ __=o:...:s:.:e::.:..nhor! . ;, . '

Neymar
diz que está
carente

O jogador Neymar disse que um

dos preços que tem pagado pela
fama é ter mais cuidado com as

mulheres. "Estou carente. Mas não

posso dar bola para qualquer uma,
não, tenho que me fazer de difícil".
Neymar revelou que também não
consegue mais fazer os passeios
que costumava. "Achava que quem
era famoso podia fazer tudo o que
quisesse, mas é bem o contrário.
Não pode fazer nada", disse.

ísis Valverde
•

Vai se casar
ísis Valverde está feliz da vida

depois que reatou o namoro com o

executivo Luiz Felipe Reif e anunciou

que vai casar. Isis revelou que foi ela

quem pediu o namorado em casa

mento. "Voltamos mais apaixonados
do que antes. O amor é difícil, mas é
uma coisa tão profunda que quando
você acha que vai perder, dói! Arranca
pedaço da gente!", disse a agora noi
va ísis, após o "sim" de Reif.

Ronaldo compra
mansão de piloto

Depois de procurarem muito uma casa com bas
tante espaço ao ar livre para as crianças brincarem,
Ronaldo Fenômeno e Bia Antony já podem come

morar: acabam de fechar a compra da mansão do

piloto Pedro Paulo Dlniz, nos Jardins, em São Paulo.
O valor negociado não foi revelado. Mas estima-se

que tenha custado mais de R$ 12 milhões.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito
simples eviciante. O objeti

.

vo é preencherum quadra
.

do 9x9 com números de 1
a 9 sem repetir números
em cada linha e cada col
Una. Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3 .
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Com criatividade é possível reaproveitar objetos e criar belos
enfeites para a casa':Veja três ideias fáceis de fazer.

Saiba como fazer um cachepô de velas utilizando Durepoxi, copos e

pedras para bijuterias. Materiais necessários.
• Duas copos de vidro;

-

• Pedras para bijuteria;
• Duas velas para cachepô;
• Loctite Durepoxi Líquido;
• Pano de limpeza;

Transforme taças em castiçais,
Já pensou em transformar as taças de jogos incompletos

em castiçais decorativos? Saiba como. Você precisa de:
-

• Duas taças de vidro;
• Cola de silicone;
• Fitas de cetim douradas;
• Contas devidro_puplástico transparente;
-Umavela
1 - Escolha duas taças para fazer cada castiçal. Elas podem ser

iguais ou de formato diferente. É importante que uma delas seja
mais baixa, porque é onde ficará a vela.
2 - Coloque as taças espelhadas pelo fundo e cole-as com a cola
de silicone pela base. Deixe secar bem.
3 - Apóie a peça, deixando a taça menor para cima. Decore os

contornos colando conta de vidro e fitas. Dê o acabamento da
união das taças com algum detalhe, para disfarçá-la.
4_ - Coloque a vela dentro do castiçal

PASSOS:

Com o auxílio do pano, limpe
bem a superfície do copo. Na
bandeja de Loctite Durepoxi
Líquido, misture amesma

quantidade do componente
Resina (A) e do componente
Endurecedor (B). Os dois
elementos misturados demo
ram sete minutos para iniciar
o processo de secagem. Por
isto, misture pequenas quan
tidades dos produtos.

IMPORTANTE

Use a cola de silicone, especial para vidros, e não haverá risco
de as peças descolarem. Para colar as fitas e contas você pode
usar cola transparente ou de silicone.

Passe amistura na pedrapara biju
. teria e aplique no copo. Segure até o

adesivo começar a endurecer.

Repita a ação com as

outras pedras para
.
bijuteria. Solte sua

imaginação na hora de
dispor as pedras para
bijuteria. Para facilitar,
esboce o desenho an
teriormente. As-pedras .

devem demorar cerca
de dezminutos para

secar completamente.
.

Repita todo o procedi
mento no outro copo.

Vasos cnativos
Para ter um belo 'arranjo

em casa não é preciso comprar
vasos caríssimos e nem ter trei
namento com floristas profis
sionais.Você pode reaproveitar
recipientes que você não usa

mais, como copos, canecas,

garrafas, vidros de perfumes, .

bules, xícaras e até latas.
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,�

Luminárias pendentes dão um toque especial' aoambiente,
Mas é preciso bom senso para acertar na escolha

'

Querumapeça com poder de
transformar a decoração da casa?
As luminárias pendentes valorizam
e garantem sutileza aos ambientes .

quarto, émelhor usá-las na parte interna da cú
pula. Os modelos grandes são ideais para serem
pendurados sozinhos, e os pequenos são inte
ressantes quando dispostos em grupos.

.

stem peças para todos os gostos e bol
sos. Pode-se gastar de R$ 90 a R$ S mil
com a luminária que dará urn clima Luminárias pendentes são peças bastante

....diferente ao cômodo. Contudo, alguns utilizadas sobre as mesas de jantar, mas elas

, detalhes devem ser levados em conta na hora fixam super charmosas quando utilizadas de

de escolher a peça ideal e o ambiente em que outras maneiras, como, por exemplo, sobre

será utilizada. Não é interessante, por exem- mesas laterais. Com luz incllieta, fazendo as

pIo, colocar a luminária sozinha. Ela fica me- , 'vezes' de um abajur, ela dá um clima intímís

lhor em cima de urna mesa, seja de jantar, de ta e aconchegante. Muitas vezes, pelo design
apoio ou de cabeceira. O pendente deve ser oubeleza próprios, a peça chama atenção e se

. posicionado mais perto da superfície quando torna o ponto de referência no ambiente. ,

colocado no canto do cômodo; e mais no alto Para não errar na escolha, Scheila dá urna
quando é posto nomeio do ambiente. dica: em uma sala onde há um lustre principal

Há também que se considerar a altura do pé e urn pendente sobre a mesa lateral, o ideal é
direito na hora da instalação. De acordo com que o pendente seja mais discreto, de tama

a proprietária da Inoovar lluminações, Scheila nho men�)f, para, não competir com a peça
Macedo Kuester, o ideal é que essa decisão seja central. "Um pendente em acrílico e um lustre

acompanhadapor urn arquiteto ou técnico. Se o em cristal ficariam em ótimaharmonia', sugere.
,pé direito do ambiente émenor que 2,5 metros
de altura, ,evite às luminárias pendentes. Opte,
'por lustres ou até mesmo luminárias de piso,
pois elas podem clarear as paredes e forros, o que
dá a impressão de alongamento da parede. Que tal uma iluminação'mais quente, com

Antes de escolheruma luminária é ímportan- uma luzmais amarelada, que torna o ambiente

te elaborar um projeto de iluminação e esco-
'acolhedor? Use luminárias pendentes em filtro

s
lher o lugar certo para a instalação. O segredo de café reciclado. São'belíssimas, dão um to

na escolhado pendente reside no cuidado com
'

que especial ao espaço e são ecologicamente
a proporção entre a peça, osmóvei� e o ambien-

.

corretás. Algunsmodelos têm estrutura emme

te, além do estilo predominante do conjunto, Por tal compinturaprotetora especial e usam, além

exemplo: se optarporuma luminária rebuscada, do filtro de café, fibras naturais que garantem
os 'móveis e objetos devem ser neutros. uma aparênciamais rústica.

Scheila destaca que os pendentes podem
"

ser encontrados em diversos materiais, como
metal, acrílico, plástico, vidro madeira, papel,
,cristais' e até garrafas PEr. No entanto; as peças

, cromadas com cristais são as que mais fazem
sucesso na região. A luminária que constitui a
d ecoração contemporânea não apresenta mui
ti I rebuscamento, os modelos possuem formas
n iodernas e não exageram nos detalhes.

rmonia é, undam
Omaterialeo tamanho das lumináriasdevem

e: nar de acordo com a finalidade do ambiente.
I\, lodelos mais longos são ideais para quartos,
e: rquanto os grandes e redondos se encaixam
nmito bem em uma sala de jantar. Os mais bri
lhantes são perfeitos para uma sala de estar, já
o i tons mais sóbrios passam a tranquilidade na '

n iedída certa para o quarto do casal.

,

' Se, ainda assim; optar por'cores- fortes', no
Pendentes sobre mesas laterais garantem à
sala um ambiente intimist.a e�coRcbe:gal\)te

Além de dar um toque especial ao espaço, pendentes
em filtro de café reciclado sãoecologicament_e corretos

, Peças com tons mais sóbrios passam a tranquilidade
namedida certa-para o quarto do casal

,

Modelos brilhantes são perfeitos para a sala de estar
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Cruzeiros marítimos

Mercado Regional
'

Ikarsten@netuno.com.br

Lourival Karsten

o litoral catarinense - em especial São
Francisco do Sul - parece que vai entrar de
finitivamente para o rol dos· locais em qU,e os
navios de cruzeiro realizarão desembarques.
Para ter uma noção do que isto significa, bas
ta utilizar os números da Abremat- Associa

ção Brasileira de Representantes de Empresas
Marítimas":' que avalia os gastos médios por
turista em R$ 200 para cada desembarque.
Trata-se de um turista de maior renda, ansio
so por encontrar novos lugares e disposto a

'

realizar gastos para experimentar as opções
oferecidas. Claro que é também mais exigen
te e espera serviços de qualidade.

P'rimeira no ranking�:
Jaraguá do Sul acaba de confirmar

mais uma vez a sua condição de, uma
cidade diferenciada alcançando a lide

rança no ranking de desenvolvimento
humano no Estado. A informação é
do Índice Firjan de Desenvolvimento

Municipal 2007 e, por isto reflete um

momento de três anos atrás. De lá para
cá, o índice do município com certeza

melhorou no quesito saúde - reformas e

ampliações dos hospitais. Nosso índíce
é 0,8849 enquanto amelhor colocada do

país - Araraquara - atingiu 0,9349. Esta
é a marca a ser batida. Santa Catarina

aparece em 4° lugar atrás de São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro. No ranking dos
100 maiores índices do país estão as ci
dades catarinenses de:' Jaraguá do Sul
(26a), Itajaí (55a), Blumenau (60a), Brus
que (71a) e Águas de Chapecó (77a).

906 é o número de vagas em aberto junto ao Sine, mas
a estimativa dos membros do Conselho Municipal de Tra
balho e Emprego é de que existammais de doismil postos
de trabalho em aberto e as perspectivas de preenchê-los é
cada vez mais remota. Uma das Causas é a constante de
bandada de migrantes, pois as condições de trabalho em

sua região de origem estãomelhorando e por causa do alto
custo de se viverna região, principalmente por causa dos
aluguéis. Corremos o sério risco de engessar nosso cresci
mento por falta de mão de obra qualificada.

Duas mil vagas
, emaberte

Bazar da AMA

ADRs Weg
_

A empresa jaraguaense in
formou ao mercado o início das

operações comADRs - American

Depositary Receipts - que não

representam aumento de capital
e sim a possibilidade de aplica
ções de investidores norte-ame

ricanos em papéis da empresa.
Laurence Beltrão Gomes, diretor
de finanças e relações com inves
tidores da Weg, no comunicado
oficial da empresa declarou que
o programa é mais uma opção
para os investidores residentes
no exterior interessados em se

tornar acionistas da Weg. "Nos
so objetivo principal é dar maior
visibilidade e liquidez para nos

sas ações. Os ADRs Nivel 1 são
instrumentos conhecidos, utili
zados por algumas das maiores

companhias do mundo, e vão

contribuir para atingirmos' este
objetivo ao longo do tempo".

Acontece, de 4 a 8 de outubro o bazar
da AMA, onde poderão ser encontrados
diversos produtos diferenciados produzi
dos nas oficinas da instituição em espe
cial os produzidos com papel reciclado.
Também será uma oportunidade para vi
sitar a sede da instituição, na rua Gustavo
Friedmann, 134 - Vila Lalau. Você vai se

surpreender.

Nossa região em . ,

primeiro lugar
Encontro,

empresarial
Está nas ruas a campanha das Associa - Não deixe de marcar em sua

ções Empresariais do Vale do Itapocu que -; agend�:o dia 20 de outubro.Nes
solicita o voto para os candidatos da região. . te dia acontecerá' o tradicional
Para crescer mais no índice de desenvolvi- 'Encontro de Empresários da As
mento humano, precisamos crescer tam- sociação Empresarial de Iaraguá
bém em representação política e garantir a do Sul que este ano vem com

parte que nos é devida por direito. uma série de novidades.

INDIGADO.RES

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PE

Institutos
Pesquisa do Ibope aponta vitória de Dilma no 1 o tu-rno
o Ibope mostra a

candidata do PT, Dilma
Rousseff, com 50% das
intenções de voto e o

candidato do PSDB, José
Serra, com 27%.

No cálculo de votos válidos,
no qual a taxa de votos brancos,
nulos e indecisos é excluída,
Dilma tem 55%, contra 30% de
Serra e 14% de Marina. Ao con

trário do que a pesquisa Datafo
lha divulgou na terça-feira, que
haveria segundo turno, o resulta
do do Ibope dá vitória para Dil
ma já no dia 3 de outubro.

Segundo o levantamento
encomendado ao instituto pela
Confederação Nacional da In
dústria (CNI), brancos ou nulos
são 4%. Não souberam ou não

responderam, também 4%. Os
demais candidatos juntos soma-

ram 1% das intenções de voto.
. Entre os dias 25 e 27 de setem
bro, o Ibope entrevistou 3.010
eleitores em 191 municípios e a

margem de erro do levantamen
to é de 2 pontos percentuais para
mais, ou para menos. Em um

eventual segundo turno entre
Dilma e Serra, a candidata do PT
teria 55% contra 32% do tucano.
Brancos e nulos somariam 7%. Já
em uma disputa de segundo tur
no envolvendo Dilma e Marina,
a petista teria 56% contra 29.%
da candidata do PV: Brancos e

nulos seriam 8%.
Somaram 47% os entrevista

dos que disseram votar em um

candidato apoiado pelo presiden
te Lula contra 8% que disseram
ter preferência por candidato de
oposição ao presidente. Os que
não irão levar em conta o apoio
de Lula para decidir o voto soma
ram 41%. Não souberam ou não

responderam totalizaram 4%.

PREVISÃO DO TEMPO

SOL E CHUVA
Tempo. tirme com

nevoeiros ao amanhecer
e presença de sol, com
chuva no início e tim do
dia do Planalto ao litoral.
Temperatura em elevação
no decorrer do dia.

Jaraguá do Sul
e Região
HOJE
MíN: 16°C
MÁX: 26°C

SEXTA
MíN: 16°C
MÁX: 18°C

SÁBADO
MíN: 14°C
MÁX: 17°C

DOMINGO
MíN:11°C
MÁX: 19°C

FIM DE SEMANA

Chuva durante
noite e madrugada
No final de semana, variação de

nebulosidade em Santa Catarina,
com chuva fracaprincipalmente na

. noite e madrugada. As temperatu
ras estarão em elevação.Apartir do
dia 4, à chuva ficamais concentrada
no Sudeste do Brasil, e só volta ao
Estado no dia IOde outubro.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

Nublado Instável

GALOR

Temperatura
.

alta no Vale
Hoje, a parte Oeste e a região cen

tral do Estado não devem sofrer com

grandes índices de calor, apesar de as

temperaturas estarem aumentando.
Na faixa que empreende o Litoral Sul, .

as regiões de Rio do Sul e Canoinhas,
sensação térmica máxima fica entre
21°C � 24°C. NoVale do Itapocu, sen
sação entre 24°C e 29°C.

'1 FASESDA tUA

Chuvoso

.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADOBRASIL-ESTADODESANIACATARINA

Thbelionato do Município eComarca de Jaraguá do Sul
Carlos FabricioGriesbach,Thbelião

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

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITALDE INTIMAÇÃO DE PROTESTO
Nos. ter�,os �o artigo 15 �a Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGJ/SC, para a
devida ciencia ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto neste Cartório, para
pa&.a�en�o. no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
taçao judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.FICAM INTIMADOS DO PROTESTO:

Ap?ntamento: 158064/2010 Sacado: CERAMIXCOM. P. MAI. C.lTDA - ME Endereço: RUACARLOSEGGERf 171- Iara
gua d? Sul-SC - CEP: 89256-330Credor: GERMANYMETALURGIA lTDA Portador: - Espécie: DMI - W Titulo: 52231/02
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 690,68 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 158170/2010 Sacado: DAI\1ffiLE CRISTIANE BEJE 485 Endereço: AVPROCIPIO GOMES 1323 - Iaraguá doSul-SC - CEP: 89251-201 Credor: EMBRACOMP DIST PROD INFOR lTDA Portador: DAROIT & PEREIRAEspécie: DMI
- N°Titulo: 601 3/20 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 2.000,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 158212/2010 Sacado: EDGE AUTOMACAO INDUSTRIAL lTDA Endereço: AV. PREFEITOWALDEMAR
�RUBBA 4489 - JARAGUA DO SUL-S� - CEP: 89256-502 Credor: GATINEf INFORMATICA lTDA ME Portador: - Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0000078801- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 302,37 - Vencimento: 13/09/2010

Apontamento: 15i8279/2010 Sacado:EllO FORTECOMDEARTDOVESTUDA Endereço: RUAWALTERMARQUARDT1060 - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-700 Credor: STAMPART ESTAMPARIA TEXTILUDA Portador: - Espécie:DMI - N°Titulo: FE00736/E - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 461,35 - Vencimento: 17/09/2010

Apontamento: 1�7883/2010 Sacado: GUSTAVO PACHER Endereço: RUA ANGELO TORINEW 78 APTO 204-E - VIlA
NOVA - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYlllS Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo: 9200039652-Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 417,11-Vencimento: 12/09/2010

Apontamento: 157455/2010 Sacado: JOSE PEREIRADE CARVALHO Endereço: RUA JOAO MIGUEL DA SILVA 514 - Ia
raguá do Sul-SC - CEP: 89254-390 Credor: PIRAMlDE AUTO PECAS lTDA - EPP Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo:
5528/ - Motivo: falta de pagamentoValor: R$116,00 - Vencimento:·1O/09/2010

Apontamento: 157858/2010 Sacado: LEONARDO BITTELBRUNNJUNIOR Endereço: RUAALBERfO ANTONIO KLEIN
353 L 55 - ILHADAFIGUEIRA - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89258-927 Credor: PANAMERICANOARRENDAMENTOMER
CANTIL S/A Portador: - Espécie: NP - N° Titulo: 35658930 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 13.268,25 - Vencimen
to: 14/04/2009

Apontamento: 157990/2010 Sacado: LEONILDA KULKAMP Endereço: R. EUGENIO PIAZ 221 - VIlANOVA - JARAGUA
DO SUL-SC - CEP: 89259-240 Credor: FP F PRESTADORA DE SERVICOS lTDAME Portador: - Espécie: DMI - N°Titulo:
1085-4 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 108,00 - Vencimento: 15/09/2010

Apontamento: 158289/2010 Sacado: LUPES COM. CONE ITDAME Endereço: RUA GUSTAVO LESSMANN 41- JARA
GUADO SUL - CEP: 89257-200 Credor: JOAO FERRARI Portador: SHIMYMODAS Espécie:UMI - N°Titulo: 71-B - Moti
vo: falta de pagamentoValor: R$ 585,00 - Vencimento: 17/09/2010

-

Apontamento: 1-58253/2010 Sacado: MARCEW FERDINANDO SOlARINO Endereço: RUA JOSE EMMENDORFER -

JARAGUA 00 SUL-SC - CEP: 89255-400 Credor: R7 VEICUlDS lTDA Portador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 3486 /3
- Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 479,94 - Vencimento: 29/07/2010

Apontamento: 157882/2010 Sacado: MARCEW SCHMIDT Endereço: RUAANGELOTORINElll78 APTO 101-E - VIlA
NOVA - JARAGUA00 SUL-SC - CEP: 89259-200 Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYlllS Portador: - Espé
cie: DMI - N°Titulo: 9200039547 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 157,31 - Vencimento: 12/09/2010

Apontamento: 158247/2010 Sacado: RAFAELVICTOR BATISTA DE OIlVElRA Endereço: RUA OSVALDO GLATZ 40 AP
304 BC 4 - VIlANOVA - Iaraguá do Sul-SC - CEP: 89259-120 Credor: BV FINANCEIRA S/A CF! Portador: - Espécie: CBI
- N°Titulo: 131008005 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.400,70 - Vencimento: 26/10/2007

Apontamento: 157881/2010 Sacado: VIVIANE CARlA MATIIIAS BARBOSA Endereço: RUA ANGELO TORINEIll 78
APTO 204-D - VIlANOVA - Jaraguádo Sul-SC - CEP: 89259-200Credor: CONDOMINIO RESIDENCIALAMARYlllS Por
tador: - Espécie: DMI - N° Titulo: 9200039482 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 226,11 - Vencimento: 12/09/2010

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jornal "Correio do Povo", na data de 30/09/2010.
Jaraguá do Sul (SC), 30 de setembro de 2010.

Tabelíonato de Protesto Griesbach
Total de títulos publicados: 13
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moagoncálves@netuno.com.br '

MoaGonçalves
Antena

Aquela
turminha que sempre está plugada em boa música

e festas das boas, pode se preparar para muitos bis com a

programação do lo Carreteiro da Moving Up, que acontece

sábado dia 02, a partir do meio dia, em Schroeder. Fernan
do Lima & Banda, com o sertanejo universitário já está confirmado.
Além dos DJs Pierre, Costa, Edy Amaranto, Adrian P. e Djons e ainda
Fiorino Power e os Star Boys. Quer mais? Pra fechar com chave de
ouro, o bom pagode do Grupo Levando um Lero. Vai perder?

Buxixo
Ele é jovem, sarado, festeiro e

pobre. Ela é coroa, bonita, repa
ginada e rica. Ingredientes quase
que completos para um romance

perfeito. Quase... Porque a moça
ainda usa aliança na mão esquer
da. O bafão todo mundo comen

ta, e o dono da pensão, na terra

do arroz, não desconfia. Aventura
quente que so esfria com um copo
bem gelado do chope kõnigs Bier.

Cerne
A turma antenada não perde

tempo. Só foi a notícia vir à tona
de que a nossa longevidade vai

longe, dita pelo censo preliminar
de 2010, que causou o maior eco
no mundo dos negócios. A tropa
mais que de elite do marketing,
já está repensando as estratégias
para ganhar esse novo público.
Os templos do consumo vão ado
rar! Dá-lhe, creme!

Brinde
Quer ganhar uma bicicleta commarchas novinhas de presente da

Cia da Saúde? Quem não quer! Para participar do sorteio é fácil, basta
passar na loja e deixar o seu nome. Está esperando o quê?

NAS RODAS
• O casal Reinaldo e Karla Lorenz
e a filha Bárbara, fizeram o

caminho de volta do recreio de

tango, em Buenos'Aires.

• A gente boa Liza Rocha
aterrissa, hoje, em Maringá, no
Paraná, onde passa o resto da
semana.

• As manas Mariazinha

Gonçalves, irmã gêmea de
Marli Gonçalves, já preparam
os quitutes para comemorar
no domingo a idade nova. Uma

aqui na urbe, a outra em Floripa.
• Cristovão e Odila Ranpthum
aterrissaram na cidade, ontem,
"from' Chile.

Dica de hoje
Curtir na London Pub o bada

ladíssimo "Pagonejo". Sertanejo
com pagode.

Onde comer bem
O Restaurante MisturaMinei

ra na praça de alimentação do

Shopping Breithaupt. '

Suzana
Raímond, que
comanda a

. movimentada
danceteria
Mirageem
Massaranduba,
nos corredores
da London

"

'''!I';��
'"

" .'-'\.': ,_' '1"
\ ':i;,,"'71Z;',@Ii!)ffIi

Otaviaho Pamplona sera capa "

da Revista Nossa edição de
outubro. O empresário fala
sobre os 25 anos de sucesso da
Pamplona Empreendimentos

Dia da
secretária
Um buquê de flores,

certamente, não há gesto mais
perfeito para cumprimentar sua
secretária no dia de hoje. Bosques

das Flores é uma sugestão.

"
A vida é uma peça
de teatro que não
permite ensaios. Por
isso, cante, chore,
dance, ria e viva

intensamente, antes
que a cortina se feche

e a peça' termine
sem aplausos.
CHAJRtES CH�P.U/�

"

� Nanora de votar não seJa
trouxa. Vote em candidato de

Jaraguá.

•

ri
Não dê bobeira. Caso você precisar gastar um "dímdim" além da

conta, ou fazer uns "trens" neste fim de semana, é bom ficar ligadi
nho.Todas as movimentações financeiras superiores a R$ 10 mil, se
rão monitoradas pelo TRE com lupas bem fortes. Seja esperto, pre
venção ainda é o melhor negócio. Tá ligado?Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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linha Fundo

ulimar Pivatto
* BRASIL

PIERO RAGAZZI EDUARDO MONTECINO

,Convocados
alcão e Thiago serão os representantes
da Malwee/Cimed mi Seleção Brasilei
ra de Futsal. Os dois foram convocados

para a disputa do 6° Grand Prix, que
acontecerá de 17 a 24 de outubro em Anápolis
(GO). Segundo o técnico Marcos Sorato, o Pi-

DOIS TOQUES

ANIVERSARIANTES

",." ..

se CAPiXABA (93 ANOS) - Clube de Guaçaí (ES), .

atualmente licenciado do. futebol profissional

poca, Lenísio também foi sondado, mas será

poupado por causa das' recentes lesões. É justo,
. já que a Liga Futsal ficará parada durante o pe
ríodo e o jogador terá tempo para se recuperar.
Estranhei a não convocação de Neto, figurinha
fácil na seleção quando jogava na Europa.

Retaliacão OU coincidência?
.:t .

'

Além dos jogadores da Malwee/Cimed, outros três atletas
que atuam no Brasil foram chamados: Franklin eAndré (Kro-

. na) e Carlinhos (Carlos Barbosa). O sexto seria Simi (foto),
um dos destaques da Liga Futsal,mas segundo a diretoria da

CBFS, o Corinthians não liberou o jogador. Aí fica a pergun
ta: será que o clube quer poupá-lo para a sequência da Liga?
Ou será retaliação por parte de PC de Oliveira que, no ano

passado, foi demitido da Seleção Brasileira por "divergências
internas" atéhoje mal explicadas?

� GOL CONTRA
Basquete feminino. A se

leção brasileira foi derrotada
ontem para aEslováquia e não
se classificou para as quartas
de final do Mundial. A torcida

ago_ra é para que termine pelo
menos em nono.

Fernando Alonso, O es

panhol pode ser antipátíco,
mas vem mostrando uma

recuperação fantástica no

Mundial de Fórmula 1 e se

firma cada vez mais como fa
vorito ao título da temporada.

Natação é vice-campeã
sul-brasileira no petiz 2

.

;

JARAGUÁ DO SUL
A equipe de natação Ajinc/Ur

bano/FME esteve em Florianópo
lis no fim de semana onde parti
cipou do Festival Sul-Brasileiro
Mirim e Petiz. O resultado mais '

expressivo foi o troféu do segun
do lugar por equipe na categoria'

,
' petiz 2. Jaraguá do Sul competiu
'com nove atletas e conquistou

. duas medalhas de ouro, duas de
. prata e cinco de bronze .

Jonathan Witkosky (lOOm li-

vre) e Luan, Vitor, Gabriel e lona
than (revezamento 4x50m livre)
chegaram ao lugar mais alto do

pódio. As pratas foram com Ana
Beatriz Weller

. (100m costas) e

novamente com Ionathan (200m
livre). Bruna Piccoli (200m me

dley), Bruna, Ana Beatriz, Ana

Carolina e Anna Letícia (reve
zamento 4x50 liyre e Ínedley) e

Luan, Vitor, Gabriel e Jonathan
(revezamento 4x50 medley) fatu
raram as medalhas de bronze.

I
I
I .

Equipe
[araquàense
conquistou
dois'ouros,

duas pratas e
cinco bronzes

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Clima de decisão jávirou rotina
Malwee encara rival Krona/Joinville com objetivo de conquistar os três pontos fora de casa

o CORREIO DO POVO • Quinta-feira 30 de setembro de 2010

JARAGUÁ DO SUL Para o confronto, a Malwee/
Cimed terá o desfalque de Lení

sio, que sentiu o músculo pos
terior da coxa esquerda. Márcio,
que machucou o adutor da coxa

esquerda, ainda é dúvida. O con

fronto terá o retorno do goleiro
Tiago. O ala Bebeto estará a dis

posição da comissão técnica.

Por decidir em casa, a
Malwee poderia cogitar a
possibilidade de empatar
no confronto de hoje à
'noite. Porém não é bem
assim que pensa o time
jaraguaense. "
'-� ara o fixo Chico, vencer

_.
o primeiro jogo, que será
realizado hoje, às 2lh no

Centreventos Cau Han
sen em Joinville, é fundamental
nesse momento da Liga. "Con
seguimos nos igualar ao mesmo

número de pontos deles (Krona/
Joinville) e mostramos que esta

mos crescendo na competição",
, enfatizou o fixo.

Os rivais estão acostumados a

se visitar, e para o camisa 15, jogar
em Joinville não é mais um "bicho
de sete cabeças". "Estamos cale

jados de enfrentar a Krona, nosso
time consegue ser forte em qual
quer quadra", ponderou.

Estamos calejados de
enfrentar a Krona e

conseguimos ser fortes
em qualquer quadra.

CHICO, FIXO DA MALWEEr
FALANDO SOBRE A SEQUÊNCIA
DE JOGOS DECISIVOS ENTRE OS

DOIS TIMES

"
,Nos outros confrontos das

quartas de final o Atlântico de
Erechim empatou com o Corin
thians em lxl em casa e a partida
entre Petrópolis e Carlos Barbo

sa, na serra fluminense, termi
nou em 2x2. Além de Malwee e

Krona, a Intelli recebe o Copagril
amanhã para fechar os jogos de

ida das quartas de final.
Nessa fase da Liga Futsal a

classificação é disputada em me

lhor de duas partidas e quem so

mar o maior número de pontos
estará na semifinal. Em caso de

empate em ponto, tem prorroga
ção (dez minutos). Persistindo a

igualidade, a vaga é decidida nos

pênaltis. Essa fórmula de desem

pate se prolonga em todas as fa
ses finais do torneio.

INGRESSOS PARA
JOGO NA ARENA

Os ingressos para o jogo de
volta entre Malwee e Krona/Ioin
ville, que será no dia 8 de outubro,
às 19h, naArena Iaraguá, estarão
disponíveis a partir de amanhã
na rede de Postos Mime, Girolla
Imóveis e Falcão Sports. Os valo
res serão os mesmos de sempre:
R$ 15 (inferior), R$ 10 (superior)
e R$ 5 (meia/superior).

• Genielli Rodrigues
genielli@ocorreiodopovo.com.br

AGRADECIMENTO
.Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos a to

dos àqueles que, presencialmente ou em pensamento, estiveram
ao lado do nosso pai,

José Carlos Neves,
nos seus últimos momentos. Gê, como carinhosamente era conhe

cido, sempre foi um_exemplo de homem, dono de um caráter inve

jável. Por onde passou - na sua vida pessoal, profissional e pública
- deixou seu principal legado, o altruísmo. As inúmeras homenagens
por ele recebidas reforçam a sua eterna grandiosidade ...

A nós' que ficamos - filhos, esposa, amigos e cidadãos jaragua
enses - nos resta a missão de perpetuar as sementes que �Ie

,

cultivou: sementes do companheirismo, do voluntariado e da per
severança. Pai. .. 'Nosso eterná obrlqadol Nossa admiração por
você continua ...

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

Seus filhos Edoardo, Ricardo
e Gabriela e sua esposa Meika.

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Malwee, de Chico (E) e Bebeto, tenta aumentar vantagem hoje à noite
.

..

Rivalidade fora
�

das quatro linhas
O duelo Malwee e Krona tam

bém promete muitas emoções
fora das quatro linhas. Torcedo
res fanáticos de cada time, Ana
Carolina de Andrade, 24 anos, e

Alysson Rangel, 2� , são amigos
há dois anos, mas entre muitas
coisas em comum, em uma eles
definitivamente não têm, a mes
ma opinião. Elaé torcedora con
victa da Malwee e ele, apesar de
morar em Iaraguá do Sul há qua-

, tro anos, não, perdeu a paixão
pelo Joinville.

. Eles se conheceram na comu

nidade de Jaraguá do Sul no Orkut
e constantemente trocam "alfine
tadas" no Twitter. A gozação não

é apenas virtual. Constantemente
se encontram para assistir aos jo
gos e Alysson costuma se "infil
trar" na torcida jaraguaense. "Eu
já vi um jogo da Malwee na TIM e.
tenho cadeira entre os torcedores
da Malwee. Todos sabem que tor

ço pelo Joinville, mas nunca tive

problemas", disse. ,

Hoje por motivos profissio
nais não poderão assistir a par
tida juntos. Após o jogo um dos
dois poderá contar vantagem
sobre o outro. E apostas é o que
não faltam. "Com certeza vai dar
Krona, 6x4", aposto Alysson. "Eu
torço pelo contrário, ?x4 para a

Malwee", retrucaAna Carolina.
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Fluabre três pontos doTimão
Gal de Conca no fim do segundo tempo dá a vitória ao tricolor carioca; Corinthians empata
A rodada não alterou
muito a classificação do
Campeonato Brasileir�,
mas foi boa para o

Fluminense.

�- om a vitória por lxO sobre
o Avaí, em Volta Redonda,
o ,time de' Muricy Rama

..._lho manteve a liderança. '

E pôde comemorar o empate
em São Paulo, entre Corinthians
e Botafogo, que ficaram no lxl.'

Agora o Flumínense está a três

pontos do alvinegro paulista (51
a 48). E o Cruzeiro rrianteve a ter

ceira colqcação ao vencer bem
em casa o Atlético-GO por 3xO.

O Avaí vendeu caro a derrota.
Soube marcar bem as principais
jogadas do líder, que só chegou à

vitória através de Conca, que rece
beu cruzamento na área e fuzilou,
aos 37minutos do segundo tempo.

No Pacaembu, o jogo foi ele
trizante e logo aos dois minutos

Bruno César acertou um belo
chute no ângulo de Jefferson, fa
zendo lxO para os donos da casa.

, Mas o Botafogo não se abateu e,

de cabeça, Loco Abreu deixou
tudo, igual aos 26. No segundo
tempo, os cariocas poderiam ter

conseguido a vitória, mas o juiz
Leandro Vuaden anulou um gol
legítimo de Herrera, Nos acrés

cimos, Caio teve a chance de
deixar Loco Abreu livre e sem go-'
leiro para marcar, mas preferiu
finalizar e chutou por cima.

WALLACE TEIXEIRA/PHOTOCAMERA

CLASSIFICAÇÃO 268RODADA

TERÇA-FEIRA
Vasco 3x1 Santos
Goiás ix1 Flamengo
ONTEM
Palmeiras 2xO Internacional
Prudente 4x2 Guarani
Cruzeiro 3xO Atlético-Gü
Atlético-PR ixO Vitória

•

Fluminense ixO Avaí
Cormthians ix1 Botafogo
Grêmio 4x2 São Paulo
Ceará OxO Atlético-MG

278RODADA
AMANHÃ
21h - Vasco x Goiás
SÁBADO
16h - Vitória x Grêmio
16h - Santos x Palmeiras
16h - Prudente x Fluminense

16.h - Corinthians x Ceará
18h30 -Internaclonal x Guarani
18h30 - Cruzeiro x Atlético-Pk
181:130 - Botafogo x Flamengo
21h - Avaí x São Paulo
2111- AtléticcH30 x Flamengo

Rebaixados para Série B
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LIDER
DE VENDAS

/JIIIJI

NA REGIAO

,

Mais deFOX 4P 1.02011
a partir de:
R$

Novo Go11.0 2011
a partir de:

R$

· Direção hidráuli<ia
· Rodas aro 15" e pneus 195/55
desembaçador traseiro

· Banco do motorista com

regulagem milímétrica de altura
· Chave "canivete"
· Tec:ido na� laterais das portas
· Gaveta sob o banco do motorista
· Farol com más<iora negra

com taxa de 1 ,05% ao mês
• Para-choque na

cor do veículo
• Banco do motorista <iam

regulagem de altura
·Porta-malas
revestido de carpete

à sua escol

com are
Antes de comprar

Promoção válida para Novo Gol com entrada de 45% e saldo em 60x. As condições e preços promocionais referem-se a modelos específicos, consulte
vendedor. Crédito sujeito a aprovação. Válido enquanto durarem os estoques ou até 30/09/2010. Fotos meramente ilustrativas. Caraguá Auto Elite

Uma reTação de confiança
4732746000

"'40l1IIOiSdea_IJMlW.:.de.. lider de vendas da região. MN<lOVQUCSWAGÊN
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