
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CArAk",
SETOR DE SANTA CATAI�INA

O CORRFJO DO�
Jaraguá do SuI e Vale do Itapocu _ Quarta-feira, 10 de setembro de 2008 - N° 5.98� - R$ 2,00 • www.ocorreiodopovo.com.br

o
Teatro será apresentado na Scar. Objetivo é

I
.

incentivar as crianças a se alimentarem bem.
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Termina hoje o prazo para
entrega do terminal urbano

Apoio: III E!g I Obro está no fase inicial. Depois de vários prorrogações do controto, Prefeitura pode multar Canarinho.
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Glaucoma, doença oftalmológica silen
ciosa, pode levar a cegueira cerca de
1 milhão de brasileiros. O presidente
da Associação Mundial do Glaucoma,
o médico-cientista Remo Susanna Jr,
alertou sobre o perigo da doença e a

importância do diagnóstico no seu iní
cio durante o Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual. A doença atinge o nervo óptico
- que sai do olho e vai até o cérebro
- e, se não tratada a tempo, leva à

cegueira irreversível - por isso, Remo
Susanna J[ adverte sobre a importân
cia do exame periódico, pelo menos

uma vez por ano. Além disso, o médico
aconselha que o paciente sempre que
for ao oftalmologista pergunte como

está o seu nervo óptico. Na sua forma
mais comum o glaucoma não dá ne

nhum sintomà. Em tomo de 4% a 6%
da população com mais de 40 anos tem
a doença e não sabe.

Fonte: J8 Online
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3371.0800' www.wizardjaragua.com.br

Brasil enfrenta a

.� lanterna Bolívia
�

Para o jogo desta noite, Dunga deve es

� calar o volante Lucas no lugar de Gilberto

��������������������������&-�����eo��ral��OO�OJoonOO�MIII! do suspenso Kléber. Time chega motivado
depois da vitória no Chile.
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.
Áustria pode ser

.

visitada no Brasil
Vitamina é tema
de peça infantil

one
S T o R E

Treze Iílles é conhecida internacionalmente
por suas iniciativas culturais e gastronômicas.

Página 8

Primavera-Verão
One St re.

A coleção do seu jeito.

Bylaardt tem 30
placas destruídas
Candidato a prefeito de Guaramirim re

gistrou ontem BO na Delegacia e enca

minhou denúncia à Justiça Eleitoral.
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Mais famílias são
. chefiadas por elas
o número de famílias chefiadas por
mulheres chegou a 28,8% (15.748.829)
em 2006, segundo pesquisa divulgada
ontem pelo Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada).
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QUEM NÃO ANDA
NOS TRILHOS,
NÃO SE ELEGE!!

FIOUE DE

OLHO!

CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Vergonhoso!
Comô professor que sou, sempre primo pela leitura,

escrita, habilidades orais e respeito de meus alunos, mas
sei que o incentivo ao lazer e à prática de esporte, inde
pendente da modalidade, é fundamental e faz com que
nossas crianças cresçam de forma mais saudável. O con

vívio e a interação entre os esportistas précisam ser valo
rizadas de forma que estes se. sintam à vontade diante de
certas situações e, desta maneira, desenvolvam um bom
condicionamento físico sem precisar de anabolizantes ou
outros tipos de drogas para se sentirem bem fisicamente.

Temos, hoje, em nossa cidade, alguns bons exem

plos de atletas que buscaramou buscam a independên
cia financeira através do esporte, ou seja, a profissiona
lização. Recentemente, no futebol, temos os exemplos
de Felipe, hoje no La Corufia da Espanha, e o nosso

Xuxa, ex-Iuventus, na Alemanha. No tiro, temos Sa
muel Lopes, e outros que talvez eu possa ter esquecido
no momento. São pessoas determinadas na busca de
um sonho e, por isso, merecem todo nosso respeito e

apoio. É por isso que eu defendo a profissionalização,
principalmente do futebol em Jaraguá dá Sul. Há mui
tos talentos nesta área e, por falta de dedicação, incen
tivo, e respeito ao povo jaraguaense, percebemos o nos

so futebol afundando gradativamente. Felizmente, há
pessoas competentes no nosso Juventus e vem lutando

,

para dar sobrevida ao time, mas a politicagem e alguns
interesses partidários se sobrepõem aos interesses da
maioria e, com isso, a situação do time só tende a pio
rar e não nos resta outra coisa a não ser lamentar.

Enquanto a diretoria do clube, nossa classe política e

também nossa classe empresarial não falarem a mesma lín
gua e continuarem se mostrando insensíveis à situação, nós
torcedores, só podemos esperar pelo pior ao clube»

Outro dia, um colega articulista ironizou a atual situação
do Juventus em sua coluna em um jomallocal, dizendo que
sonhamos com o time na Libertadores. Tudo bem que ele
não é jaraguaense nato, e não deve saber como o verdadeiro
jaraguaense, independente de sua origem, se sente ao ver o

descaso ao quàl o time foi deixado. Mas valeu a iniciativa de
citar o nome do clube em seu artigo, pois como diz aquela
máxima, "não importa se falem bem ou mal, o importante é

que falem de mim". É hora de cobrarmos respeito ao Juven
tus e aos torcedores que vêm sofrendo com a situação.

ADILSON MARCOS SBARDELATII, PROFESSOR

,,),Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e podem ser

''''enviados para o e-mail redocoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta pura a

Rua Procópio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

* telefone (' não serão publicados). ,

A redução do ir com os créditos de ICMS

ADILSON LUIS BORNHAUSEN
!NTEGRANTE DO DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NA CASSIJU
AOVOGADOS ASSOCiADOS

Uma das mais recentes decisões

proferidas pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em favor de uma empresa do ramo

madeireiro de Santa Catarina, pode
rá ser um importante precedente às

empresas exportadoras e preponde
rantemente. exportadoras de terem

diminuída sua carga tributária, es

pecificamente em relação ao Impos
to de Renda e a Contribuição Social

sobre o Lucro.
Trata-se da possibilidade das em

presas exportadoras, imunes ao pa
gamento do ICMS, que se vêem acu

mulando créditos, e 'que, em meio
aos entraves burocráticos pertinen
tes a concessão da autorização para
transferência dos mesmos, seja pela
omissão das autoridades' ou pela
morosidade injustificada, tem o seu

exercício de direito à prática, im

pedido ou retardado, reconhecerem
contabilmente como custo os crédi
tos não utilizados de ICMS.

Apesar de a decisão contemplar
apenas os créditos de ICMS, o que já
é um alento para as empresas expor
tadoras no que tange a recuperação

destes custos, o mesmo entendimento
poderia ser estendido aos créditos de
Pis e Cofins, a princípio compensá
veis com outros tributos, mas, muitas
vezes em montante não equivalente
aos saldos credores acumulados.

Ressalta-se, porém, que as empre-
sas exportadoras devem considerar a
decisão, apenas como. um preceden
te à obtenção no Judiciário do .re-

'

conhecimento dos mesmos direitos
concedidos a empresa impetrante,
não sendo recomendada a decisão de
excluir por conta própria o ICMS da
base de cálculo do IR, consideran
do-o como custo, o que certamente
será objeto de autuação por parte do
Fisco.

.
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FALA Aí!

" No ano que vem

seró outro show. "
'WANDÉR WEEGE, INDUSTRIAL E
PATROCINADOR DA MALWEE,
sobre o conquisto do tricampeonato

da Liga de Futsal.

o"� A torcido é mais um

time em quadro. "
LAVOUSIER, GOLEIRO DA

ULBRA, em referência aos dez mil
torcedores vibrando com a Molwee

no Arena.

"·0 aperto monetório
vai continuar. "

CARLOS EDUARDO GQNÇALVES,
ECONOMISTA DA FlPE,

sobre o forte demando por produtos
-

domésticos, que elevo os juros.

, Eleições Limpas
"Não acredite se algum candidato ou cabo eleíteml lhe disser que tem
como saber em quem você votou.lsso é apenas uma formo de intimidação.
O direito 00 sigilo do voto é uma importante conquisto, garantido até pelo
Constituição, e permite que você exerço suo cidadania votando exclusiva
mente com base no suo consciência". Quem garante é o Associação dos
Magistrados Brasileiros que reúne mais de 13 mil juízes, manifestado no

Cartilha lançado no semana passado em Santo Cotarina. O Estado foi es-
,

colhido por ter sido o berço do processo de votação eletrônico, que ocorreu
em Brusque, em 1989. A idéio é orientar o eleitor poro que ele esteja
atento 00 processo eleitoral e vote de acordo com o suo consciência, livre
de qualquer tipo de pressão. No ato, o presidente do AMB, o presidente
do AMB, Mozart Valadares Pires, disse acreditar que o Brasil já atingiu um

nível de maturidade político que permitiria o adoção do voto facultativo.

SEGURANÇA
Governantes dispostos o investir no
construção de presídios têm, pri
meiro, que projetor o crescimento
do cidade poro o futuro o curto pra
zo, de maneiro o manter distância
entre o prédio e escolas. Projeto que
tramito no Câmam dos Deputados
vai passar. Evito o que ocorre em Rio
do Sul. por exemplo, com escola e o

Previdência Social 00 lodo do presí
dio no centro do cidade. Em Jaraguá
o presídio é rodeado por habitações.
Com uma escola bem perto.

.

SORTE OU AZAR?
OS chamados jogos de azar, inclusive
os bingos, poderão ser enquadrados
como prático criminoso tipificado
pelo Código Penal. A proposto estó
no Comissão de Constituição Justiça
e Cidadania do Senado. Com o mu

dança, o prático passará o ser puni
do como crime; de um o três anos

de reclusão, mais multo, canforme
o proposto do Comissão Parlamen
tar de Inquérito dos Bingos {foto}.
Perguntar não ofende: afinal. o que
se pode caracterizar como jogo de
azar? Existe jogo do sorte? Em qlUll
dos duas situações se encoixam os

loterias do governo?

TURISMO
Dos três portais poro homenagear
os três etnias que se destacam no

colonização de Jaraguá do Sul, ape
nas um foi construído.Mos são cita
dos no programo de governo do pe
tista Dionei dó Silvo. Ele, se eleito,
pretende construir o vila das etnias.
Em ponto estratégico bem estuda
do, poderio ser ampliado. Como o

Vila Germânico, em Blumenau, com
turistas o todo hora gostando em

lojas e restaurántes.

O CORREIO no POVO lO-
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OS ELEITOS
Exceção de nove superintendentes e vereadores que assumiram por cur
tos períodos, Jaraguá do Sul já elegeu 26 prefeitos, incluindo os que se

elegeram mais de uma vez. O recordista é Waldemar Grubba, com três
mandatos: 1935 01936,1947 o 1951 e 1956 g 1961. Com o advento do
instituto do reeleição, por forço dg EI1\�nda Constitucional nO 16, de ,4 de
junho de 1997, sancionado pejo ex-presidente Fernando Henrique Car
doso (PSDB), nenhum candidato conseguiu dois mandatos conseéutivos.

É POSSíVEL
Prefeitos eleitos em outubro, se quiserem, livram-se do metade dos abor
recimentos costumeiros originados nos Câmaras de Vereadores.levando
em mãos poro o Legislativo os projetos mais relevantes com explicações
palpáveis. Assim foz o governador q-ue, até mesmo às vezes contrariando,
aliados, comando o Assembléiu legislativo como se estivesse noprópria
coso. Tapinha nos costas funciono.

ÔNIBUS
Candidatos o prefeito de Guaramirim também prometem reestrutumr o
sistema de transporte coletivo de passageiros. Como nenhum dos três
que disputam a eleição é ou foi prefeito, não podem ser acusados, ainda,
de ter prometido e não ter feito. Como ocorreu com o governá atual que,
de um projeto moderno para o cidade apresentado como o redenção do
sistema, ficou só no papel.

, BR-280
Aministra Dilma Rouseff, em vjslta .de apoio it candidatura do deputado
Carlito Merss (P'f.) o prefeito de Joinville, assegurou que duas grandes
obras previstos no Plano de Acelefação do Crescimento paro o reg roo, '

no coso o duplicação do BR-280 e o contorno ferroviário terõo recursos

garantidos no orçamento de 2009. E autorizou pessoalmente que Dionei
- do Silvo, o candidato petisto em'Jaraguá, anuncie isso.

�(;PAV�N AQUI
..

,
> '.' ,g> ,. �'�;!i��;:g presidente estadual do PSDB' e'vice-gov.ernador leonelPovan,"volta �i:j;

," regiiio hoje em apoio o candidoturos tucanos, com visitas já agendodas q:
Massorandub!Í, onde o partido é cabeça de chapa com o ótual vice-pre
feito Mário Fernando Reinke (PSDB), e Jaraguá do Sul, onde o ex-prefeito
Irineu Pasold é o vice de Cecília Konell (OEM).

ESCLARECENDO
Não é o coso aqui do Correio, ontle,os candidatos podem se muoifestor

.
quando há relevância ou i,�teresse do público leitor pelo informação.

.

vMas, medido cautelar conc�dida pelo ministro ArnaldQ Versiqni. dQ "fSE,
diz que "não cabe à Justiça fleitoral-impOf its emlsserns de televisão ou
o qualquer outro veículo de iomunicação o obrigação de entrevistar esta
ou aquelo pessoa." De ncenío coro o ministro, n'enhum candidato deve
ser excluído do cobertura feito pelos veículos de comunicação, mos deve
aparecer "conforme o espaço que realmente ocupo no processo eleitoral.
nem mais, nem menos".

.'
., P o I j t j c a @ o c o r r e 'j o d o p o v' o . é o m' : b r,��' . '
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Cai número de candidatos
Câmaras da região têm 21 pretendentes a menos na disputa

iJARAGUÁ DO SUL

Com o fim do julgamento de
todos os recursos de registro de
candidaturas pelo TRE (Tribu
nal Regional Eleitoral), é possí
vel conhecer o real número de
candidatos a prefeito e vereador.
Enquanto na eleição majoritária
o total de pretendentes as cinco
Prefeitura semanteve, na disputa
proporcional o número de candi
datos ficou menor em relação ao

início da campanha.
Dos 343 pedidos iniciais fei

tos por concorrentes à Câmara
nas cinco cidades, alguns deles

para: vagas remanescentes, 21
estão de fora da disputa. Neste
caso, ourenunciaram, ou tiveram .

os registros indeferidos e não re

correram ou, ainda, recorreram,
mas a sentença desfavorável foi

mantida pelo TRE. Apenas um

candidato, de Corupá, informou
que irá recorrer ao TSE (Tribunal
Superior Eleitoral).

Em Jaraguá do Sul, foram 118

pedidos de candidaturas a vere

ador, nove deles considerados
inaptos. Dos 63 pretendentes em
Çorupá, 54 permanecem na dis
puta proporcional. Em Guarami
rim, são 67 aptos, de um total de
71 pedidos. Já Schroeder tem 49

aptos a concorrer, frente aos 51

pedidos iniciais. Massaranduba
foi a única cidade em que todos
os pedidos, 40, foram aceitos

pela Justiça Eleitoral.
Na eleição majoritária, ficou

mantido o total de 14 de preten
dentes as cinco Prefeituras.

CAROLINA TOMASELLI

"Vamos dar continuidade às
obras de pavimentação, além de con

tinuar apoiando convênios com a Polí
cia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros
e com o Programll Bombeiro Mirim.
Vamos realizar campanhas de.educo-

. ção para o trônsito em parceria com

o Conseg e ampliar a manutenção da
sinalização de trônsito, inclusive com

ciclofaixas. Também vamos implantar
redutores de velocidade�próximos .às
escolas, colocar taxões nas vias públi
cas, viabilizar a implantação do Pro
grama Aluno Guia e da corporação do
Corpo de Bombeiras. Outra proposta
é a· ampliação dos horórios e do nú
mero de ônibus."

Prefeiturável tem 30 placas destruídas
Nilson Bylaardt registrou ontem o BO e encaminhou denúncia à Justiça Eleitoral
F"

Placas do candidato foram derrubadas na madrugada de terça-feira

EM CAMPANHA
GUARAMIRIM

O candidato a prefeito da co

ligação '1\ Hora da Mudança",·
Nilson Bylaàrdt (PMDB), teve 30

placas de tamanho 2x2 destruí
das na madrugada de terça-feira.'
Ontem, ele registrou o Boletim
de Ocorrência na Delegacia Civil
e encaminhou a denúncia à juíza

§. eleitoral Cândida Inês Brugnoli.
9 Distribuídas em diversos
� bairros da cidade, as placas
tivera; bases quebradas e

foram derrubadas. A maioria
era exclusiva da chapa majori
tária - algumas com à foto do
governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) -, e outras em

composição com candidatos a A partir de hoje, o vereador de Gua
vereador. Bylaardt preferiu não rami rim e candidato à reeleição, Marcos
se manifestar a respeito. Mannes (PSDB), se afasta das atividades

Em [araguá do Sul, o candi- - no Cômam. A resolução autorizando o li
dato a vereador Justino da Luz cenciamento de 32 dias, sem remuneração,
(PT) também informou ter tido foi aprovado na última sessão. Pela ordem,
placas destruídas, a mais recente assume. a voga do tucano o suplente da

no Bairro Três Rios do Sul. coligação Geraldo Safanelli, do PPS.

Marcos Mannes se
licencia da Câmara

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Para Vereadora:

Vagas abertas para
cursos de omtória
Uso de teatro na comunicação ganha impulso
JARAGUÁ DO SUL·

A associação da drama
turgia e dos recursos cênicos
à arte da oratória vem garan
tindo ao' diretor e professor
de teatro Nelson Borchard um
público fora' do palco. Desde
que passou a oferecer treina
mentos do gênero em Jaraguá
do Sul, a procura pela técni
ca vem despertando cada vez

mais interesse entre execu

tivos, profissionais liberais
ou pessoas que simplesmen
te desejam um bom desem
penho ao falar em público.
Mais do que uma vaidade, na
opinião de Nelson Borchard
se expressar adequadamente
é uma necessidade' imposta
pela sociedade atual, cada vez
mais exigente nas habilidades

interpessoais. Ele estima que
no município mais de cinco
mil pessoas já participaram
do programa. Com as turmas
lotadas em 2008, o curso ga
nhou um novo formato, mas

permanece focado no desen
volvimento empresarial e in

terpessoal.
Nesta edição, o curso, que

está com vagas abertas, vai
reunir atividades de expres
são por meio de jogos dra
máticos, musicais e plásticos
que pretendem dar ao aluno
um meio de exteriorizar, pelo
movimento e pela voz, seus

.

sentimentos mais profundos
e suas observações pessoais.
Segundo Borchard, o curso

" "

Sempre ao seu lado
JAAAGUA-NOSSAGE'NTE-f'MDB.:pR,..pSS.,pv-PT�N �h_ I

�

NOSSA _GUÀ·PMDS-PMN-PTdos �Moacir Pedro

Nelson Borchard já proferiu palestra sobre comunicação para mais de cinco mil pessoas em Jaraguá do Sul

Sobre o curso
o investimento é de R$ 180 e

pode ser parcelado com cheque
pré-datado em até três vezes. A
carga horórin é de 15 horas, com
3 horas semanais em turmas as

terças, quartas-feiras e aos só-

mo, entre outros aspectos. "O
modo como cada um aborda e

resolve estas dificuldades re

vela as tendências e a perso
nalidade", salienta o instrutor.
Voltando-se para o mundo dos
negócios, explica Nelson Bor
chard, "onde vivemos numa

economia que inclui cada vez

mais reuniões, mais publici
dade e mais e-mails, as téc
nicas de teatro têm auxiliado,
e muito, na competição pelo
único produto que é disputa
do a tapa, a atenção".

bodas, no Centro Cultural da Scar.
Inscrições na Secretaria do Scar:
Informações pelos telefones (47)
3275-2477, 3275-0381 é 9171-
4439, ou pelo e-mail lisajawor
ski@netuno.com.br.

procura oferecer um conteú
do prático, em que os alunos
ficarão frente a frente' com
problemas que necessitam

de soluções e que envolvem
observação, imaginação, per
cepção, relacionamento, es

pontaneidade, equilíbrio, rit-

Comédia alerta sobre a alimentação
Espetáculo 'Na terra das vitaminas' será apresentado naScar no próximo dia 19'

SERViÇOJARAGUÁ DO SUL

O espetáculo infantil "Na
terra das vitaminas" 'é atração
no Centro Cultural da Scar
- Sociedade Cultura Artística,
de Jaraguá do Sul, no dia 19

de setembro. A peça aborda,
de maneira divertida, a rejei
ção das crianças em consumir
alimentos ricos em vitaminas.
Com texto da professora Maura

Soares, a comédiamusical con
ta a aventura do garoto Marce
lo, que se perde e longe de casa

acaba chegando a um pomar.
Lá, encontramuitas frutas, com
as quais faz amizade.

No pomar, além da banana,
abacaxi, da maçã, laranja e ma

mão, está O bicho da fruta, vilão
da história, o perigoso "Capa
Preta". Depois de muito apren-

der, Marcelo volta para casa

e procura repassar tudo o que
viu e ouviu. Além de divertir as
crianças, a peça tem o objetivo
de convencê-las do importan
te papel das frutas em nossa

alimentação. A direção geral é
de Valdir Dutra, qUE! neste and

completa 40 anos de trabalhos
dedicados' ao público infantil
em Santa Catarina.

O QUÊ: Comédia musical
"No terra dos vitaminas"
QUANDO: Dia 19 de setembro,
sexta-feira. ONDE: Grande Teatro do
Centro Cultural da Scar. HORÁRIO:
16 e 19 horas. QUANTO: R$ 30 e R$ 15

INFORMAÇÕES: Telefones (47)
3275-2477 e (48) 9982-3685

�.'
'
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Lotéricos
para região
o município-de São João

do Itaperiú poderá ganhar
ainda este ano uma lotérica.
Será a primeira na cidade que
conta com pouco mais de três
mil habitantes. Os populares
utilizam o Besc (Banco do Es
tado de Santa Catarina) para
pagar contas.

A iniciativa é da CEF (Cai
xa Econômica Federal) que
pretende abrir dez novas 10-
téricas na região norte do Es
tado. Além de São João, serão
instaladas quatro unidades
em Joinville, duas em Jaraguá
do Sul, uma em São Bento do
Sul, uma em São Francisco do
Sul e uma em Timbó Grande.

-

A CEF deverá abrir licita
ção para concorrência pública
nos próximos dias. O municí

pio de Jaraguá do Sul aguarda
a instalação de uma lotérica

!_lO Bairro ilha da Figueira que
depende apenas de .decisão
judicial. As novas unidades
serão instaladas na Avenida
Getúlio Vargas e Vila Lalau,
próximo ao Posto Mime.

R$ 500 mi

para projetos
o Programa Petrobras

Anibiental pretende investir
R$ 500 milhões para ações
estratégicas nas cidades
onde a estatal mantém em

presas e outros municípios.
A verba custeará projetos de
desenvolvimento sustentável.
A empresa destinará R$ 60
milhões para projetos parale
los que podem ser captados
por _ seleção pública. Os ínte
ressados estão sendo orienta
dos sobre as linhas de atuação
e como formatar as propostas
a partir de �m roteiro de
senvolvido por técnicos da
Petrobras.

No Vale do Itapocu a en

tidade mantém uma base
na cidade de Guaramirim.

_...- .. : -.:�
.
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Três homens se
,

.

afogam no- rio
ARAQUARI/BARRA VELHA

Dois corpos foram en

contrados no Rio Itapocu, na
Estrada Geral do Itapocu, em
Araquari (perto do Tirador de
Areia da Otilia), no final da tar
de de ontem. Conforme infor
mações repassadas pelos Bom-

'

beiras Voluntários de Araquari,
os homens teriam ido pesçar

'

na noite de segunda-feira na

Barra do Rio Itapocu (divisa
entre Araquari e Barra Velha),
quando foram surpreendidos
pela tempestade.

De acordo com a corpora
ção, a suspeita é de que mais
um homem participava da
pescaria. Por isso, as buscas
devem continuar na manhã
de hoje. Na tarde de ontem,
os bombeiros encontraram a

canoa e, os remos utilizados
por eles. A operação de resgate
iniciou às 14h30 e foi realizada
pelos Bombeiros Voluntários
de Araquari, em parceria com

os Bombeiros Militares de Ita

jaí e Bombeiros Voluntários de
Guaramirim. Até o fechamen
to desta edição, a corporação
não tinha informaçõessobre o

nome e 'a idade das vítimas.

. . ..

;' BOMBINHAS

Bebê continua
em estado grave
o menino Joaquim Moraes Santanna,

de um ano e três meses, que coiu do sacoda
do terceiro piso de um prédio em Bombi
nhas, no domingo, continuo internado no

UTI do Hospitallnfantil Joana de Gusmão,
em Florianópolis. Segundo boletim médico
divulgado pelo instituição no final do tarde
de ontem, o estado de saúde do criança é
grave. A família mora em Jaraguá do Sul. O
ocidente aconteceu numa pousado na Praia
de Canto Grande. Joaquim e a mãe, Natália
Gonçalves de Moraes, visitavam a Pousada
da VÓ ítalo, de propriedade do bisavó pa
terna do menino. O pai da criança, Augusto
Carvalho Sontanna, é empresário e havia
permanecido em Jaraguá do Sul pormotivo
de trabalho.

-

........ /

Cadáver encontrado,
Um cadáver foi encontrado numa

chácara no Estrado Itapocu Hansa, em
Corupá, no tarde de segundo-feira. An
tônio Phoren, 44 anos, era funcionário
do ,chácara e foi encontrado caído perto
de um viveiro de árvores pelo proprietá
rio da 'área, Romir Schroeder, 44. Como o

corpo nõo tinha nenhuma lesão, a sus-

. peita é de que a morte tenha ocorrido

, PREjuízo

GERAVPOLíCIA��������-

Trovoada provoca estragos
Vários pontos da região ficaram sem energia elétrica ontem
JARAGUÁ DO SUL

Eram 6h15 quando os mora

dores da casa número 263, na
Rua Esmerandina Junkes Klein,
na Vila Lenzi; ouviram um ba
rulho parecido com um estou

ro. Pouco tempo depois, ainda"
assustados, eles perceberam os

estragos provocados por um

raio que caiu sobre o suporte de
madeira da antena de televisão,
que ficava no telhado. Além de
derrubar telhas e estragar parte
de uma parede, o forro de um

quarto do segundo piso caiu,
atingindo em cheio um homem

que dormia.
'� primeira coisa que eu

'pensei quando ouvi o barulho
é que a casa tinha desabado.
Aí eu, saí correndo para ver se

alguém, precisava ser socor

rido", comenta o comercian
te Romilda Valter Pereira, 39

anos, proprietário da residên
cia onde vivem três famílias.
Por sorte, o morador atingido
não se feriu. A descarga elé
trica também queimou quatro
TVs, um telefone sem fio e um

vídeo game, causou problemas
n£ linha telefônica e provoçou
queda. de energia.

Apesar da força dos raios, a
Defesa Civil e os bombeiros da

região não registraram ocorrên
cias relacionadas à tempestade
de ontem. Já a Celesc trabalhou
para restabelecer a energia elé
trica. Conforme o assessor re

gional na agência Jaraguá do
Sul, Denílson Bello, houve in-

Comerciante Romildo Pereira mostro local atingido por descarga elétrico por volto dcfs 6h15 de �Ittem

Tempo instóvel até sexta-feira/'

Oue"l, pensou. que a re9iõô es- to Marilene de Uma, o cUma instável ê
tava livre de nqMas trovoadas. ne$ta causado por uma frente frIo que se des-
semana, u�� lliá notícia. Segun�p o loca pQr SQota .Cotorino. OVtro fator que
Epagri/Cir9m; existe o possibilidade explica o fenômeQo é o rq�midade
de chuvas CÓqJ rai9s voltorema cair no primavera, que inici io 23. "Dur�n-
noite de hoje, prosseguindo até sêxta- te o primavera e � v o essa condiÇÕQ
feira. O tempo deve melhQrar o partir de climqtica ocorre com mais freqüência",
sábado. De'ocordo com o meteorologis- comentou.

'

cas durante uma trovoada, De-
, nílson orienta o desligamento
de todos os. eletrodomésticos
- inclusive o te1�fone (com
ou sem fio) e a antena da TV

I
,

(mesmo que" o aplll'elho não

esteja ligado na tomada} - e
a fazer o aterraménto do .fío
condutor de proteção (fio ter-

, ralo Ele também ressalta que a

ABNT (Associação Brasileira
de Normas' Técníõas] exige
que todos os prédios do país
tenham pára-raios.

terrupção no fornecimento 'de
energia em vários pontos do

município, mas a área mais

atingida foi Cuaramirim. Mas,

segurido ele, a situação foi to
talmente normalizada até o fi
nal da manhã.

Para evitar descargas elétri- DAIANE ZANGHELINI

Entrega de cinco viaturas para a região
, Secretário Ronaldo Benedet prometeu reforço no efetivo e investimentos no presídio

Entrego foi no Secretario Regional

JARAGUÁ DO SUL

O secretário estadual de
Segurança Pública, Ronaldo
Benedet, participou ontem da
solenidade de entrega de cinco
viaturas para a região. Os auto
móveisRenault/Logan serão dis
tribuídos entre os municípios
de Jaraguá do Sul, Guàramirim,
Corupá, Schroeder e Massaran
duba e vão possibilitar a inten
sificação das rondas. A maior
carência de veículos acontece
nos municípios de Guaramirim
- onde há um menor número

de viaturas proporcionalmente
à população - e Massaranduba,
que tem apenas um carro em

boas condições de uso.

Além ..de participar da so

lenidade, o secretário Benedet
também falou sobre as demais
necessidades da área de segu
rança pública do Vale do Ita-

,

pocu. Reforçou que a região
terá efetivo' reforçado com a

formação de novos policiais
civis e militares." Conforme o

tenente-coronel Amarildo de
Assis Alves, do 14° Batalhão

de PolíciaMilitar, os 23 alunos
que participam do Curso de

Formação de Soldados come- '

çam a trabalhar em dezembro,
distribuídos por toda a região.

Benedet também prometeu
investimentos para o Presídio
Regional, destacando que as

reivindicações serão levadas
ao secretário-executivo de [us-.
tiça e Cidadania, Justiniano
Pedroso, O presídio tem capa
cidade para abrigar 76 deten
tos, mas hoje possui mais de
200 presos.
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Proio que c�nsta no PfOj�JÔ
de lei, encaminhado pelo'
prefeito em,Julho de 2��7.
Ele nüo foi votado encabou

.

sendo retirud'o pelo Exe.cutivoJ
que enviou novo. projeto ô
.Cômara d breadores. Nesta
terceira p sta;o munfcípio
estabelefêu como prazo finaJ
31 de julho de lOOa. Mas,
os vereadoreseritraram com

emendo prorrogando a data
para 10de setembr&. A lei
vtgora até hoje.

TERMINAL DE ÔNIBUS

O CORREIO DO POVO OQUARTA·FEIRA, 10DE SETEMBRO DE 2008 '

Vence pmzo para construção
Empresa pede prorrogação. Prefeitura decide se aplicamulta
JARAGUÁ DO SUL

Hoje deveria ser um dia
histórico para os usuários de

transporte coletivo em Jaraguá
do Sul. Tudo porque,. nesta

quarta-feira, encerra o prazo
dado à Viação Canarinho para

, a execução da obra do novo ter-
minal urbano da cidade. Mas,
ao invés disso, a construção
está apenas no início e a ad
ministração pública municipal
ainda discute o assunto com a

empresa.
Na manhã' de ontem, o

presidente da concessionária,
Décio Bogo, conversou com a

prefeita em exercício, Rose Va

sel, e com o procurador do mu
nicípio, Eduardo Marquardt.
Na pauta da reunião estiveram
os motivos que influenciaram
a não c-Onclusão do projeto. À
tarde, foi a vez da detentora do
serviço enviar à Prefeitura um
documento oficial listando to
das as causas.

Conforme Bogo, os itens

principais são: demora na de

sapropriação do terreno anexo

à atual estação de ônibus e a

não aprovação, até agora, dos
financiamentos solicitados jun
to ao BRDE (Banco Regional de

, Desenvolvimento do Extremo

Sul). "No momento que esti
verem liberados, em 90 ou 120
dias fazemos obra, se o tempo
ajudar, tlaro", garantiu. '

Além disso, o diretor da
Canarinho ainda reclama da

indefinição que girou em tor-

Obras no terminal ainda nem começaram, apesar do prazo para término da construçóo acabar hoje

Eligêncialrtul1Jpridàs);�f.'.. :fc.. :"'"
". ,"i/""

CQnfofllle 'Décio gpgo, da 'liaçijo $(I
Canarinhd; term. dei;�09fO' do projeta Joã eMrio e, .• Barro do'
qVê viso melhorias nô=tronsporte pú- Rio Cerro. Para 'completat a empre� ,

bliCo de Jaróguó do'Sul foram cum- também iniciou)l instalação de aqui'"
pridos. Nessa lista está o implantação á;lí)amentos de, bilhetage

.

de çonjôntos'dellbrlgos d� ônibus no�
.'

n� veícylos: A fase de
"bairros Nereu Ramos, Jaraguá a�{Jif� ��;ço. nu �rÓxima semana.

Mattins,lIua ueira, �io Ua l�� lambé"ijó foram exe

no do projeto do terminal. Se
gundo Bogo, várias vezes ele
sofreu alterações e, com isso, o
orçamento também teve osci-

lações. "Há muita discrepância
nos valores finais. Já tenho três
diferentes e um 'quarto está por
vir", comenta. Nas contas dele,

o montante necessário para a

construção tende a ultrapas
sar os R$ 2 milhões, Quando'
a concessão foi renovada, em
2006, se estimou a utilização
de apenas R$ 1,2 milhão na

contrapartida (de R$ 3,7 mi
lhões) exigida à empresa.

Paralelo à obra, a viação ain-.
da se comprometeu a instalar
mini-terminais em 11 bairros,
implantar bilhetagem eletrôni
ca e fazer pesquisas de, satisfa
ção com os passageiros.

KELLY ERDMANN

Concessão pública será mantida
Para Marquardt, empresa tem obrigação de entregar terminal
JARAGUÁ DO SUL

A quarta-feira promete ser

de definições entre Prefeitura
e Viação Canarinho. Durante
todo o dia, o procurador do
município, Eduardo Marquar
dt, deve analisar os motivos ci
tados pela empresa para o não

cumprimento dos prazos exigi
dos no contrato de concessão
do domínio do transporte cole
tivo. O resultado da apreciação

- será divulgado amanhã.
, Há a possibilidade de a ad

ministração pública 'aplicar
Marayardt: só multar não adianta. é preciso garantir a entrega da obra multa de R$ 370 mil, ou 10%

no total da contrapartida, por
causa 'do desrespeito à data
firmada no documento. Se

gundo Marquardt, a decisão

depende das justificativas
dadas por Décio Bogo. O pro
blema é que a maioria delas já
foi proferida no passado, quan
do outros vencimentos foram
prorrogados.

Ainda conforme o procu
rador, mesmo que' se decida
pela notificação, a Canarinho
continua obrigada a construir
o terminal e a concluir todas

- as melhorias dispostas no con-

trato. "Simplesmente multar
sem prorrogar não dá", enfatiza.
Caso a ampliação ocorra, a nova

'

data será divulgada somente na

manhã de quinta-feira.
Sobre uma cogitada que

bra de concessão, Marquardt
nega .qualquer indício disso
acontecer, pelo menos, por
enquanto. Na opinião dele,
os prejuízos à população não
são suficientes para tal ati
tude, principalmente, porque
exigências, como a implanta
ção do passe-único, estão pró
ximas de virar realidade.
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TURISMO

VARIEDADES---------

,

Conhecida internacionalmente por suas iniciativas culturais,
Treze Tílias é um dos melhores lugares para se visitar

Fundada em 1933 por imigrantes aus- .

tríacos, e chamada de "O Tirol Brasileiro",
Treze Tílias (em alemão "Dreizehnlinden")
ficou conhecida internacionalmente por
preservar todos os aspectos culturais trazi
dos da Pátria-Mãe. Vale aqui uma explica
ção: a palavra tílía, que dá nome a cidade,
é uma espécie de árvore típica da região de
onde vieram os primeiros imigrantes aus

tríacos e que trouxeram mudas da planta
em sua bagagem, no entanto devido ao

clima tropical de nosso país, seu cultivo e

preservação se tornaram bastante difíceis
fazendo com que hoje existam plantados
apenas alguns exemplares da tília.

Distante 470 quilômetros de Floria
nópolis, Treze Tílias é uma cidade para
se conhecer a pé, em um belo passeio
pelas ruas de casas de sobrado pintadas
de branco, com beirais largos, detalhes
em madeira escura, varandas e florais
nas janelas. O estilo arquitetônico alpí
no/tirôles está presente em praticamente
todas as ruas e nas casas.

Ainda nesta aconchegante cidade, outro
potencial muito atrativo são as convidati
vas águas termais. Um grande investimen
to, rodeado de muito verde, com cabanas,
taba água, rampa, rio lento, bar molhado,
piscina 'para adultos e crianças compõe o

Termas Internacional Vale das Tílias. Um
parque aquático para toda a família pas
sar momentos de descontração e alegria. O
Termas Internacional Vale das Tílias é um
dos maiores parques aquáticos de Santa
Catarina, com águas termominerais com

temperatura de 35,8° C. A estrutura ainda
oferece praça de alimentação, rodeada de
muito verde e muita tranqüilidade na bela
Treze Tílias.

Apesar de carregar o status de "cidade
pequena", Dreízehnlinden é hoje um dos
principais pólos turísticos do Estado de
Santa Catarina, que recebe anualmente
quinze vezes a sua população em vísitan
tes, graças a uma infra-estrutura hoteleira
que conta com inúmeros hotéis, todos equi
pados com que há de bom e melhor para 0-

conforto dos visitantes, sendo que a culiná
ria local merece um destaque à parte.

Desfile marca a comemoração do aniversário da
imigração austríaca e conto o história da colonização
e do progresso de Dreizehnlinden

Portal de entrado
de Treze Tílias

Foz do Iguaçu
13 a 16/11/2008

R$ 610,00

Lu

11 a 14/12/2008

R$ ·450,00

A VIDA ÉfEITA DE MOMENTOS.9feU4te/
"Favor Consultar sobre os roteiros

'Preços por pessoa, sujeito a dispohibilidade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------_______:___--VARIEDADES O CORREIO DO POVOHQUARTA-FEIRA. 10DE SETEMBRO DE 2008

;

---DANOE
JARAGUÁ NA FEIRA DE

ALIMENTOS DA ALEMANHA
Naquele ano, o Secretário da Indústria e Comércio, Etelvaldo da

, Silva, confirmava a portícípcçõo de algumas empresas catarinenses
na "Anuga - Mercado Mundial da Alimentação". O mais importante
evento internacional de promoções comerciais de produtos alimentí
cios teve a participação da empresa jaraguaense Indústrias Reuni
das Jaraguá (foto). A matéria noticiava ainda a grandeza do evento

que anteriormente, no ano de 1983 teve 4.885 empresas expositoras
de 81 países e um público de 172 mil compradores de 114 países.

(CORREIO DO POVO. DE 7 A 13 DE SETEMBRO DE 1985).

i�
"

I,

I
í-
,

t
'j

Wea e Marisol entre-es maiores Apubli-
caçãoBalanço anual1985 da Gazeta Mercantil, colocava a Weg (foto
atual) e a Marisol na relação das maiores empresas do Brasil. Naquele
ano, Weg e Marisol ocupavam, respectívomente, a 1550 e a 2800 posi
ção. Para tal avaliação, a publicação considerava o patrimônio líquido a
receita operacionallíquida, o lucro após o imposto de renda, a rentabilida
de do patrimônio e o faturamento médio empregado.

Em setembro de 1985 entreva em vi- forma. A Rua Expedicíonórío João Za

gor as mudcnçcs no trânsito da cidc- pella passava a ser mão única, no sen-'
de. A Rua Quintina Bocaiúva que tinha • tido Marech.al Deôdoro e a Expedicioná
sentido Reinaldo Rau-Marechal Deodoro rio Antônio )�arlos Ferreira aumentava

ra como mão única Clté
Outubro.
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• Gine M'Úeller'3
• A ilha do imaginaçõo (Dub)
(1�1J45, l·áMO, iH' os osdlUs)
• O pro reg) - lodos os dias)
(Z2h - s� VqUi'
• Momma Mia (Leg) (22ft - sob)

B[UM'ENAU

• Cine·Nel.Imark�5.' �" 'it;,
• "Banquete do amor (Leg) :,. ..0

(17�1 O, 19MOi 21b40 .;.todos o��iosra}4
• Kung Fu ronda (Dub) (14h45 di

é·':: ,:, >

• crne NOOlJllirkf$6 "

• q.,Revoelro(Legl
(141f,1O�6h4'5, 1i9h15,2l'H45

DVD

A.maldição
em: A Face

Um especialista em reconstruir rostos de
falecidos a partir de seus crânios. Uma
filha transplantada. Uma série de crimes
bórbaros em que o assassino dissolve a
carne das vítimas, para fiêar só com os
seus esqueletos. Uma desconhecida que
traz consigo um crânio.

CIRANDA DE PEDRA
Bruno nego que Afonso a trata mal. Mirna enco
menda um vestido. Natércio mando Ferdinanda
vigiar Virgínia. Memé pede que Virgínia corte o
cabelo dele. Afonso pergunta se Conrado desco
briu sobre o carro de Julieta. Conrado descon
fia. Laura desenho o uniforme dos aeromoços.
Laura e Natércio encontram Daniel e letícia.
Lo_ura se irrito e sai. Virgínia corta o cabelo de
Javelina. Ferdinanda diz o Natércio sabre a con
verso de Virgínia no salõo. Natércio vai ao salõo
e pede que Virgínia corte seu cabelo.

BElEZA PURA
Norma tenta atingir Joana, mos Tomós interfe
re. Sheila encontra José Henrique e recupero os

jóias. Tomás diz a Norma que Celso deixou pro
vas contra ele. Guilherme pede que Raul o aju
de o vasculhar o 'barco de Celso. Sheila devolve
os jóias de Suzy. Renato se declaro poro Helena
e eles se beijam. Raul e Guilherme vão de lan-.
cha até o borco de Celso. Rakelli, Robson, Olavo,
Joana e Adamastor vão à Amazônia. Guilherme
encontro um CD. Eduardo discute com Samuel
por ciúmes. Felipe vai o uma favela.

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO

Porque o ateu se da mal na
sociedade das fonnigas
As incansáveis formigas devotam sua vida

ao trabalho e ao caráter ilusório das percep
ções do senso comum, experimentando um

quadro da realidade concreta que não corres

ponde ao que é verdadeiramente real e, prin
cipalmente, no sentido de realizar ao longo de
sua existência a reprodução de um modelo de
vida do qual estão longe de compreender. A
analogia entre as formigas e a realidade com

plexa dos seres humanos, possui uma conota
ção perturbadora, quando a comparamos com
a idéia de fé, que trata da posse de uma res

posta para aquilo distante de qualquer prova
racional. A manutenção da sociedade huma
na se baseia na crença da verdade que as dou
trinas religiosas impõem, trazendo çonsigo o

sentimento de certeza devido ao poder ímagi
nário que oferecem. Elas aliviam a angustian
te tarefa de pensar e tomar decisões próprias.
Assim como as formigas, que transitam sem

pre pelo mesmo caminho a fim de preservar
a existência de uma opaca sociedade sossega
da, organizada em função da reprodução de
uma vida regrada por condicionantes biológi
cos, o ser humano tem a propriedade abstrata
de fazê-lo através de determinantes culturais'
que são, de certa forma, uma outra maneira
de sacrificar a liberdade de escolha.

Para o ateu, o indivíduo e as poisas existem
na medida em que participam da espécie que
os inclui, que é sua necessidade permanente.
Entretanto, para assumir um posicionamento
anti-religioso, é necessário ter sido a priori,
religioso, de modo a questionar o impulso
humano de aceitar a existência de um ser ou

poder divino, sobrenatural, maior que a hu
manidade e que inspira temor e veneração.

O ateu não consegue conviver harmonio
samente nesse ambiente contaminado par
ilusões religiosas, principalmente quando
sabe que o conteúdo vivencial da religião é
produto de uma mera construção social, que
pune aquele que tem seus compromissos éti
cos com a própria espécie, e não com aquelas
ideologias religiosas usadas como mecanis
mos de controle social, a fim de manter ins
tâncias disciplinares cegas e irrestritas.

A sociedade do homem e a sociedade das
formigas têm muitas coisas em comum, am-

o bas são condicionadas por elementos, dispa
res nos seus conteúdos, mais íntimos no seu

objeto. Enquanto as formigas, como seres or

ganizados socialmente, passam sua existên
cia instrumental pautada em determinismos
biológicos, o homem acredita ser diferente
porque elabora objetos de devoção condicio
nados a ilusões sobrenaturais que, por en

quanto, ainda não conseguiram resolver as

conjecturas da eternidade nem o mal-estar da
civilização.

• vadanich@unerj.br

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Mais do que você imagino (Leg) (17h, 19h, 21 h
- todos os dios) (15h - SOb/dam/quo)

A FAVORITA
Floro diz o Gonçalo que recebeu Dodi poro re

solver o separação. O médico diz que Augusto
César tem trombose. Ele insiste em chamar Do
natela de Rosano. Elias pede que Damião des
cubra porque Greice se demitiu. Átila dá uma
fito demo para Cassiano entregar aos donos do
gravadora. Stela entrego o Catarina o vestido
que ganhou de Leonardo e diz que jornais/se

. envolverá com ele. Alícia se apresento a Cas
siano como responsável pelo cenário do show.
Shiva mostra Donatela o Elias e pergunto se ela
é suo mãe.

• Cine Shopping 2
• Asterix nos jogos olímpicos (Dub) (16h40 - todos
os dias) (14h20 -' seX/sab/domVqua/qui)
• A múmio 3 (leg) (19h, 21 h20,;- todos os dias)
• Cine ShO'pping 3
• Casamento em dose duplo (Leg)
(17h15, 19h15, 21 h15 - todos os dias)
(15h15 - seX/sob/domVquo/qui)

JOINVILLE
• Cine cidode 1
• Asterix nos jo�os olímpicos - (Dub)
(14h40, 17h - todos os dios)
• Casamento em dose duplo (Leg)
(19h20, 21 h20 - todos os dias)
• Cine Cidade 2
• Jogo de ornar em Los Vegas (Leg)
(m, 19h, 21 h - todos os dias)
• Kung Fu Pando (Dub)
(15h - todos os dias)
• Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dO.urado (Leg)
14h, 16h30, 19h, 21 h30 - todos os dias
• Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (Leg)
(16h45, 21h45 - todos oSidias)

o

• O reínc proibido (leg)
. (14hI5, 19h15 -Iodos os dias)

Márôa Reg)na
Dal'Meô!o)

Um spa em casa:

receitas e saúde
Para aprender a cultivar bons hóbitos e
um estilo de vida positivo, pode-se fre
qüentar um SPA. Mas que tal reproduzir
o dia-o-dia das dietas praticadas no SPA,
em sua própria casa? Isso é possível. Veja
como fazer isso com disciplina e deter
minação. É possível alcançar o equilíbrio
e ter uma vida de qualidade, que é o que
todos merecem ter.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Janete tem o visão de uma nove. Ano Luz e Pepe
avisam ser uma nove reptiliana. Ceres mondo
Aquiles ajudar o destruir o humanidade e ele
se recuso. Ceres se irrito e AqUiles percebe que
elo é mutante do mal. Ceres prende Aquiles.
Hélio avanço sobre Danllo, que pulo e chuto o

felino. Aristóteles dá uma paulada em Hélio e

Regina jóga areia nos olhos .dele. Hélio foge.
Toni desarmo Eric e aponto o armo poro dele.
Metamorfo fico invisível e dá um soco em Toni,
que dá golpes nos mutantes. Gór o hipnotizo.

CHAMAS DA VIDA
Vilma pergunto como Beatriz tem coragem de
andor com um marginal como Antônio. Wolter
pergunto o que Antonio foi fazer no festa e
Vilma o mondo embora. Beatriz diz que ele é
seu namorado. Leo e Diego fico com ciúmes 00
ver Antonio com Beatriz. Arlete mondo os mú
sicos tocarem. Marreta beijo Manu e diz que o
amo. Vilma diz para Tomás que Beatriz foi longe
demais. Telmo diz para Jairo e leo que Arlete
troto os anões dela como se fossem porte do
família. Raíssa vê Cazé paquerando uma garoto
no pagode.

(O resumo dos capítulos é de inteirá responsa
bilidade dos emissoras).
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Leilão dos
falecidos
As impressões digitais do falecido
Elvis Presley serão leiloadas este mês,
junto com pertences de outros de
artistas, comoJohn lennon e Marilyn
Monroe. Segundo a revista inglesa
NME, além das ímpressões digitais na

licença de porte de armas de Presley,
também serão vendid-os um bustiê de
Marilyn Monroe, usado em um filme,
e a letra da música Sexy Sadie, escrita
à mão por lennon.

SUDOKlf

Surfistinha
fala a verdade
Bruna Surfistinho enfrentou o detector
de mentiras do programa "Nada além
da verdade", com Sílvio Santos. Sobre
por que virou garota de programa, ela
explicou que unia o útil ao agradável.
"Eu gostava e ganhava dinheiro".
Apesar de ser garota de programa,
não teve dúvidas quando gostou de
um cliente: dispensou o pagamento. E
acabou largando a prostituição para
viver com um ex-cliente.

.

Rede TV perde
ação para atriz
A Rede TV! terá que pagar R$ 1,5
milhão para Carolina Dieckmann
pela perseguição de Vesgo e Silvio,
do 'Pânic-o na TV. A emissora pagou a

indenização de R$ 50 mil, pelo fato
de os humoristas terem parado um

guindaste na porta do prédio da atriz.
Uma ação judicial proibia a menção
ao nome e à imagem de Carolina,
mas foi descumprida três vezes e as

multas somaram esse valor final.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e vicianle. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em'cnda quadrado de 3"x3. PREVISÃO DO TEMPO . Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Dia ótimo para so

lucionar problemas
que pendentes des

de o mês passado. Com júpiter
voltando ao seu curso natural
você po�e esperar por surpresas
no setor profissional. Boa fase
também para ajustar relaciona
mentos'insatisfatórios.

•

. TOURO
(21/4 a 20/5)
Bom dia para você
colocar sua fé em
dia. Vá a algum

templo que se sinta bem e procure
estabelecer um contato mais pro
fundo com Deus. Una SilO vontade
a Vontade do Criador e poderá
perceber o milagre começar a
acontecer em sua vida.

o tempo segue instável, com condições de
chuva em boa parte do dia, melhorando a

noite. Umidade elevada. Ventos de fracos a

moderados com rajadns.
� do SIJI e Região

NOVACRESCENTE CHEIA MINGUANTE

15i9 '\) 22!!1

HOJE QUINTA SEXTA SÁBADO
MíN: 16° C MíN: 18° C MíN: 19° C MíN: 16° C
MÁX: 249 C MÁX: 28° C MÁX: 23° C MÁX: 20° C
50! com pancadas Sol com pancadas Chuvoso Chuvoso
de chuva de chuva

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O amor e o.roman

ce continuam como

foco principal. Seu
, poder de sedução e a vontade
de ficar junto fazem parte de

,

seus principais objetivos desta
semana. Conselho: coloque
mais foco no setor profissional
que pede atenção redobrada.

p' '" CÂNCER

�;_;� J!j�: :i!¥�:imo
: ; para qualquer tipo

de relacionamento.

Aproveite para naniorar se tiver
alguém. Se estiver sozinho, é
hora de sair em busca de uma

nova companhia, pois os astros
estão favorecendo qualquer tipo
de encontro amoroso.

L�
,

LEÃO

�;:l (22/7 a 22/8)
:: '} A cabeça está mais

� u.--: leve e os pensa-
, mentos mais claros.

Você tem conseguido alcançar
seus objetivos e lhe dá mais

seguronça. Mas não deixe de focar
seus objetivos, ou pode perder a
concentração de energia que tem

'>

conseguido acumular.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Tome cuidado com
a euforia que pode
se instalar em seu

coração. Tente receber novas
'notícias e fazer planos sem
perder a realidade. O astral con
tinua bom, mas não deixe que
pequenas intrigas atrapalhem o

bom andamento das coisas.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Sua cabeça está
ótima e você conse
gue clarear todos os
pensamentos. Meio

caminho andado para conseguir o
que quer. Saber aonde se deseja
chegar é o primeiro passo para
conseguir. Sem foco e clareza de
objetivos a vida fica estagnada.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
A semana se mostra
mais leve. Você pode
começar a relaxar e

deixar de lado as tensões enfren
tadas nas últimas semanas. Tudo
volta a certa normalidade, mas
é claro que não deve perder de
vista seu empenho em atingir seus
objetivos.

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Agora com júpiter

(em seu movimento
..

natural você pode
retomar seus planos e quem
�dbe começar a pensar em algo
novo. Você já está meio entedia
do com a rotina e quando isso
acontece é melhor afiar suas
ferraduras para um novo galope.

O CORREIO no POVO mQUARTA-FEIRA. 10DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

DIVIRTA-SE

29;9

Truque
o homem bate no carro de uma loira
e resolve sacanear:
- Não fique nervosa. Sopre forte no

escapamento que a lataria desa
massa!
O cara se mandou e a loira seguiu o

conselho dele. Passa outra loira de
carro e vê a cena.
- Está fazendo o que?

- Soprando o escapamento pra desa-
massar a lataria!

.

A outra cai na gargalhada.
- Qual é a graça? Pergunta indignada.
- Você é burra ou o que? Não vê que
o vidro está aberto? Assim não desa

,
massa nunca

AQUÁRIO
(21/1 018/2) .

Porque nã� pára de
pensar? As opor
tunidades passam

e se não enxergarmos, podemos
perdê-Ias. Em se tratando de
amor, é hora de perceber que ficar
sozinho é bom, mas se tiver uma
companhia tão leve quanto você,
,pode ficar muito melhor!

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,..[. Dia ótimo para
, colocar as emoções
em dia. Você só tem

trabalhado e está na hora de dar .

atenção a quem te ama. Aproveite
que hoje as suas emoções estão
mais afloradas e faça um progra
minha a dois, com algum romance

e muita leveza.

PEIXES

III.. (19/2 019/3)
•• Continue lutando
Y-'� por seu lugar ao

sol. Muita coisa já
mudou especialmente no setor

profissional, mas você precisa
fazer ajustes. Tenha um pouco de

paciência e discernimento. Não
se perca em meio a sónhos e

fantasias irrealizáveis.
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BARRICADA
Vejam essa. As estatísticas estão bem
piores do que a gente pensa. O jorna
lista Caco Barcellos - responsável por

,
comandar o Profissão Repórter aos

domingos. na Globo - em entrevista ao

programa de Marília Gabriela, na GNT,
apresentou dados do terror. No ano de
2007, a polícia brasileira matou 1.250
pessoas. Esse número é maior que a

soma dos 74 países upolederes da pena
de morte, esta que vitimou 1.150 pesso
as. Resuminho: de forma velada, existe
pena de.morte também no Brasil.

CHORINHO NOVO
Dona Cegonha deu mais um rasante na

cidade. Desta vez na chaminé de Ingrid
Sofia Reis e Tholes Fagundes. O casal
foi presenteado com o primeiro baby,
que vai receber o nome do avô mater
no; Paulo César Reis.

. "AlgUém disse que a

vida é uma teste.A
gente chega depois
que começou e sai
antes que acabe "ElSA MAXWELL

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é a bonitona Aline
Hitnz, que sempre lê esta coluna para
ficar por dentro das novidades da ala
jovem da sociedade.

TEM LUGAR PIOR
Durante a semana o goleiro Júlio César
reconheceu; pegou pesado ao mandar
o lula morar na Argentina. Oue boba
gem! O presidente está acostumado a

ser mandado a lugares bem mais re-
.

motos. Eu mesma já o mandei a vários.
E você? Com a palavra!...

,

Curtir bons momentos
no restaurante Chinês

Xanghay Food.

Durante o coquetel de inauguração da 'elegante loja Voilá, na última segunda-feira,
as proprietárias Cláudia Utech e Carolina Tolentino

Os noivos Evelin e Fernando, da loja Akazo.
Ela estreou idade nova ontem (9) e ele dia cinco

TEMPOS IDOS
Tempos de outrora anda meio
démodé. Como, por exemplo, as

cememernçães do.7 de setembro
que antigamente eram um evento
misto de emoção e patriotismo.
Passei o domingo dormindo, nem

.

lembrei.

KANTAN
,

Hoje, para os mais descolados, o

Kantan, além do tradicional Sushi,
promove uma noite com pratos in
ternacionais. Você vai perder?

SEMANCOL
Olha só. Se a sujeira já dava ver

gonha, poro quem tem vergonha
na cara, agora no período eleitoral
está ainda pior. E o "Dono Prefei
iura" não pode ir poro o purgató
rio sozinho, não. Muitá gente foz
questão de jogar lixo em qvolquer
canto, como se aqui fosse o "coso
do mãe Joana". Um pouco de se

mancai não foz mói o nlnquém,

COLUNISMO
No próximo sábado (13), este que lhe
escreve estará completando 20 anos

de colunismo social. É uma vida!

TE CONTEI!"
. ,

.

iliA notícia que circulou essa

semana pelt! nosso rede foi uma
bomba. Um coroa, hiper-apai
xonado, queria, porque queria
voltar poro suo ex-namorado,
uma ninfeta super maravilhoso.
Porém, o moçoila,já não o ,queira
mais, então ele, perd,eu a çabeço
e quase àcabou no xadrez. A
família ficou horrorizado com o

lamentável episódio. Uma lou
cura ardido que nem "Pimenta
Do Ouintal de Coso".

• Pode escolher: vai de palito,
garrafa ou latinha? O guaraná
Antarctica já é também picolé.
Isso é que é brigo de mercado!

.Sábodo, no Flora Botequim,
tern muito hip nop com o OJ
Puff, um fenômeno. nacional
deste estilo�musical. Ho babad'o
terá mil e uma no.vidadeS'Co·mo,
por exemplo: Área Vip, Tendas,
Tnmsportes Vips e Sushi bat Festá
imperdível!

• No sábôdo - no Associação
,

Recreativo e Cultural Rio do
luz, Salão Borg- acontece �ma
delicioso Noite dos MQrrecos.
Mais informações pel§ fone
3376-1160.

.

IINo final de semana tem Mine
Rodeio Crioulo, em COlupá, no
Piquete Inlpério dos Estâncias.

• No próximo quarto-feira J�m
Noite dos Frutos do Mot no Holiil
Vale aQS Pedras.

,.Nê'sta sexta-feir<o temnelte ,

sertanejo cqm Mazzo � .Gabriel,
além do porticipaçãodo OJ

, Alan PIerre; ex: Big Brothet#na
Bierb�,ae .

• A único vida real..é a que
vivemos agora.

.

Eu firo com Deus e vocês também.

• Com essa, fui!
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. QUATRO COISAS
.

QUE VOCÊ PRECISA<
SABER HOJE!

Matdtfodada
dos Bom&eiros,
Para arrecadar recursos 00 Côr

po de Bombeiros, de Guaramtrim,
, será realizada o Macail'ii:mada dos
Bombeiros. No sábado, dja 27 de
setembro, fi partir dos 11 h30, no

Salão da Igreja luterna, de Gua�
,('ramifim, três tipos de molho serão
servidos no buffet Hvre. AConfraria
do Boca e equipe,parati devem pre;;
parar o almoço. O ingresso custo R$
10 e pode ser adquirido nos pontos
de vendas: Panificadora Cantinho
Doce, Posto 28, Posto Mime Guora
�irim".Ouartel dos. Bombeiros.

..

FeSta Anual
A Festa Anual promovida pela es

cola Cristina Marcatto estó martada
para este sábado {13t Qillartir das
15h, na -própria unidade escolar, Os
convidados podem contar com serviç.o
de bar e cozinho, sorteio de rifn, entre
outras atraÇ(j�s poro,. as cdanças. .

.
�Iaítejlllrientl
estratéaico

O'CREA-SC realiza1íoje a 3° rf�u-
nião de ta,�s do Planejamento
EstrQtég inspetoriasdo.estado,
no Hotel Mercure, em Jaraguá do
Sul. � projeta tem o consultoria do
'6D Desenv

.

ento
Se

-4:1i"fo: ''Oóis
Erinnerunaen'�
Jl lanç(i'menfo do Jivro "ÓÓ:is.\

Erinne�ungen" de autoria dojoma
lista seUina'Riffel será amanM. às

.

19b30, no-Museu de Pomerode (Ruo:
He�mann Weege: Centro, em frente
00 ZOOlógico). A entrado é gratuito.
Através de uma grande reportagem
o escritora resgata o fiistóriu do
hotel Ol\is de Pomerode, na déca
da de 50, época em que o luxuoso
ambiente recebeu *personolidades
,·fomosos. Após omorte do il�posa do

.

.hoteleiro o�pre� foUu'i;,t

VITRINE----------

,JEX90SIÇio,
,�.exposição "Tributo a Dagmar" está aberto a visitoçãa at��o

(dia' 29 deste mês, no hall da Biblioteca Padre Elemar ScMid, que
Hc�(junto ao campus do Centro,.Universitário ,de::Jaraguá do Sul
(Unerj). A mostra reúne trabalhos do Grup,o dos Artistas prósticos
(GAP), de BalneórÍlt Camboriú, el!1 homenagem a Dagmar Sanchez.
O acesso é gratuito. O IOCQI fica aberto de se9u�da a sexta-fei,ra
das, &h às 22h e nos'sóbados das 8h ..às l.�h. Pato os interessados,
mais informações pelo telefone (47) 3275-8225.

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC
ISAMAR1AMOHRZIEMAN'N,Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca
de laraguá do SuUSC, toma público pelo presente edital, queA,GUERRA
S/A IMPLEMENTOSRODOVlARIOS,CNPJ sob n'88.665.146/0001-05,
estabelecida na RodoviaFederal BR 116,Km 146,4,n" 15.675, nacidade de
Caxias do Sul-RS, requer com base no art 18 da lei n" 6.766í79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENT.O, situado nas Ruas
502 - Bertha weege e 1247-Yidal José Maestri, Bairro Barra do Rio Cerro, perímetrourbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
éaraeterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do SlIVSC, conforme Certidão n" 58/2008, expedida em

24.03.2008, assinando como responsável técnico, o técnico emagnmensumAmonio Carlos daSilva, CREAn' 47483-8, ART n'
2682192-4. Odesmembramcnro é de caráter residencial, possui aárea total de 2.073AOm', seudoconstituiéo de2(duas) parcelas
e remanescente. O prazo de impugnação por terceiros é de IS (quinze) dias. contados da data da última publicação do presente
edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av, Marechal
Deodoro da Fonseca, 1.683-cootro, Jaraguá do SulfSC.Fomlaapresentadas: Certidão Positiva do Poder Judiciário, Comarca de
Caxias do Sul, Estado do RioGrande do Sul. datada de 19.06.2008 deA, Guerra SIAlmplementos Rodoviários; Certidão Positiva
AçõesCtveis emgeral n' 16415 doPoder JudiciárioTribnna! de Iustiça doEstado de Santa Catarina Comarcade Jaraguâ doSul
setor da Distribuição datada de 20.05.200g de Evaldo Maestri; Certidão Positiva Ações Cíveis em Geral n" 16417 do Poder
judiciário tribunal de justiça do estado de Santa Catarina. Comarca de Jaraguá 'do Sul - setor da Distribuição datada de
20.05.:'008 deElvira DombeckMaestri e CertidãoPositiva de Distribuição Poderjudiciârio Justiça federal da4' RegiãoAções e

Execuções cíveis e fiscais , e execuções Criminais Pessoa Física! jurídica datada de 19.06.2008 deA, Guerra S/A Implementos
Rodoviários.

,Iaraguá do Sul, 04 deSetembro 2008
AOFlCIALA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 49/2008·FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de leite em pó integral e leite em pó especial, destina
dos para atendimento ao PLY - Programa Leite Vida (carências nutricionais) e SATE (Assistência Social)
da Secretaria de Saúde, conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO:
t'iii FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n' 4.698/2002, de 03 de outubro
de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 23
de setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, sita
na Rua Walter Marquardt n' 1.111, bairrorBarra do Rio Molhá. O CREDENCIAMENTO e abertura dos

envelopes serão às 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e

Contratos. Orçamento estimado para aquisição: R$10.791 ,00 (dez mil setecentos e noventa e um reais).
INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço
www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraquá do Sul (SC), 8 de setembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul'

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2008

SECRETARIADE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a aquisição de medicamentos, desti
nados para atender aos pacientes do SATE (Serviço de Assistência Social), sob forma
de entrega única, conforme especificações e quantidades no ANEXO I deste edital.
REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nO

4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 23 de setembro de 2008, na Coordenadoria de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, .sita na Rua Walter Marquardt nO

�1.111, bairro: Barra do Rio Molha. Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA-às 09:15hs do
dia 23 de setembro de 2008, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. Após, a sessão
será suspensa para análise das PROPOSTAS e documentos exigidos, pela equipe Téc
nica (obs: Para esta fase não há necessidade da presença dos representantes). O CRE
DENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes 02-HABILlTAÇÃO serão
as 13:30 hs do dia 25 de setembro de 2008, na Coordenadoria de Licitações e Contratos,
VALOR ·ESTIMADO POR ITEM: Os. valores estimados para aquisição dos medicamentos
estão especificados no Anexo I, juntamente com as especificações de cada item.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderà ser obtida no endereço acima ou via Internet
no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br .

Jaraguá do Sul (SC), 8 de setembro de 2008,

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretario de Administração

ESCOLAR

Coordenadores
de qualidade

Um curso para formar coordenadores
de sistemas de gestão da qualidade está
sendo oferecido pela Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul). A copaci
tação que iniciou ontem vai até amanhã. O
treinamento é conduzido por Deise Cristina
Wischral, bacharel em Ciências Contábeis e
diretora/consultora da Renovação Assesso
ria & CapaCitação. O valor do curso é de R$
160 para nucleados, os associados pagam
R$ 180 e os demais interessados investem
R$ 240. As inscrições e infórmações devem
ser obtidas no Setor de Conhecimento Em
presarial da Acijs através dos telefones (47)
3275-7059 e 3275-7033.

Formação dos
Grêmios

O primeiro Encontro de Formação
dos Grêmios livres de Jaraguá do Sul e
Região será realizado neste sábado (13),
a partir das 14h até às 17h, na escola
Abdon Batista. O evento é experimental e
teminiciativa do Sinte Regional.

LOTERIA

CONCURSO N° 356

02" 04 - 05 .� 09" to
11 '-", 13�· 14,·--15 � 16
n�

EDITAL

.Regístro de Imóveis daComarca de )araguá do Sul 1 se
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficial" do Registro doRegistro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuJ ! se, lorna público pelo
presente ediíal, que TERIV\NOVA IMOVEIS r:.:fDA, CNP] sob n" ,.

OL/42.277/0001-11, estabelecida na Rua (J-25 dejulho n' 1.400,
Bairro Vila Nova, nests cidade, requer corn base no art. 18 da lei n"
6.766/79, o REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIALDEMATHE,siluado na Rua 71l'5-Alhíno ZanghelLní-
�on:�.l.�ciant�.l, Bairro NO,reu Ramos, Perímetro u!��no de )ar;:.l�l�á d,o J.]�Sul/Se, abaixo caracterízado. aprovado pela PrefeituraMunicipal .',,1,

de Jaragná do SulíSC, conforme Decreto n" 6.373/2008, expedindo em 03.06.200B, assinando como
responsável técnico, engenheiro cívíl Adriano Antonio da Fonseca, CREA n" 36872-9, ART n"
:H2523+0. O loteamento é de caráter resídencíal, possui a área total de 37.503,83m1, sendo
constituído de 51(cinqüellta e um) lotes comercializáveis, A.U.P.E., área verde, AYE, sistema
viário e remanescentes. 8 prazo de impugnação por terceiros é de 15(quillzel dias, contados da
dahl da última publicação do presente edital. B deverá SHr apresentada por escrito perante a

Oflciala que, subscreve este. 110 endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-

ccntroIaraguá do SultSC
JARAGuA DO SUL, 03 DE SETEMBRO DE 2008.

AOFICIAL>\

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2008
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO: menor preço Por Item

RETIFICAÇÃO.
O Município de Jaraguà do Sul, através do Secretário de Administração, toma publico
para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que
por equívoco de digitação na formulação do Extrato do Edital, está retificando a data

para visita técnica, como segue: Onde está escrito data e horário para visita técnica: dia
12/08/2008 as 09:00h Leia-se: 12/Q9/2008 AS 09:00h. Sendo assim e tendo em vista que
a retificação não altera a formulação da proposta, por se tratar de mero erro de digitação
(erro material), a Administração mantém a mesma data de entrega e abertura dos Enve

lopes n." 01 - Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, a saber: DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 16 de
setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1,111, bairro: Barra do Rio Molha, O CREDEN
CIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:30 horas do mesmo dia, na sala de
reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC),.9 de setembro de 2008 .

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 137/2008

CRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de serviços de caminhão caçamba tipo basculante e retro esca

vadeira 4. x 4 sem lança extensiva, em perfeito estado de conservação, manutenção e

funcionamento, com motorista/operador e combustível,' destinado para serviços junto a

Secretaria de Obras Públicas e Habitação, confonne especificação do Iteni I do Edital e
Anexo 11- Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. VALOR ESTIMADO
PARA CONTRATAÇÃO: R$ 40.580,00 (quarenta mil quinhentos e oitenta reais). DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às Ú15 horas do dia 23 de
setembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguà do
Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio.Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão as 13:30hs do mesmo dia, na sala de reuniões
da Coordenadoria de Licitações e Contratos. INFORMAÇÕES: A integra do Edital poderá
ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço www.jaraguadosuLsc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 08 de setembro de 2008,

CELSO ORLANDO PIRMANN - S�cretário de Administração
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AINDA EM PRIMEIRO

Samuel Lopes segue
na liderança nacional
Atirador trouxe duas medalhas da Copa SC

No último fim-de-sema
na, junto com a equipe [ara
guaensé, Lopes disputou a Samuel Lopes acumula 13 meses na Iideranç9 do ranking nacional
lOa Copa Santa Catarina em

Blumenau, prova válida pelo
Circuito Brasileiro. Ele trou

xe duas medalhas de bron
ze, uma no carabina deitado

(592 pontos) e outra .no ar

comprimido (678). No deita
do, Thiago Nicolodelli ficou
em décimo (576) e Cláudio
Thiesen em 12° (574). E no ar

comprimido, Clésio Cunha
ficou em quarto lugar (659).

JARAGUÁ DO SUL

O novo ranking oficial da
Confederação Brasileira de
Tiro Esportivo deve ser di
vulgado hoje, mas, pelas con
tas do atirador jaraguaense
Samuel Lopes, ele continua
no primeiro lugar na moda-
'lidade de carabina deitado.
A classificação, que soma os

quatro melhores resultados
dos últimos 12 meses, coloca

agora o atleta com 2.367 pon
tos, contra 2.362 de Mauro
Salles (MG) e 2.357 de Cássio

Rippel. (SC).
Lopes já acumula 13 meses

como melhor do Brasil em sua

modalidade. Ele disse que não
existe um histórico com os de

sempenhos de atletas mais an

tigos, mas acredita que a sua

marca ainda não é recorde.
"Sei de outros atiradores mais

antigos que já ficaram 18, 20

meses", €omentou. Mas ele

garante que a média sim é a

'mais alta de toda a história do
tiro no Brasil. "Todos os qua
tro

.

primeiros colocados têm
,

média acima dos 590 pontos
(o máximo que se atinge em

'

uma prova é 600). Isso mostra

que o nível técnico vem au

mentando muito", afirmou. A
média dele é de 591,75, mas é
arredondada para 592, já que
não existe a contagem decimal
na modalidade.

Duas medalhas
em Blumenau

O CORREIO DO POVO IEQUARTA-FEIRA, 10DE SETEMBRO DE 2008

Sem pagante
Está lá no site do Federação Catarinense de Futebnl - os dois

jogos do fim-de-semana do Divisão de Acesso (ou Terceirona) ti
veram zero pagante. IS50 mesmo. Os dois borderôs mostram que
em 6uarujá do Sul, onde o Atlético Chapecó perdeu por lxO poro o

Costa Esmeralda, e no Ernestão em Joinville, onde o Porto ganhou do
Santo Catarina pelo mesmo placat nenhum ingresso foi vendido. E
portão aberto não é algo permitido pelo regulamento do campeona
to. Como um clube entro numa competição poro ter prejuízo?

ILDÓVOLIA -,,['

lido Vargas t�solveiJ assumfr (ou reassu
No v�rd,adei oficialm.ente ele nunca\§�

, Igu .. ". .,

em respondeu pelo clube.'
ter o pe�oasque queiram gj A

cORtro hojé;(às 18 horas, no si}de d.� fiA eqoeTrav�sso. O dirigen-
te volto comornesino discurso:otin1ista··edisse.qu.e, em converso com!
o presidente do JEC, Adelir Alves, foi firinâdo O'êol1lll[omisso de brigar
pelo títulodo Divisão Especial.

'o

APRESENTAÇÃO,
.

0010 Cabr�úva, que vem do Unisul, deve se apresentar em Jaraguá
do Sul apenas no próximo semana, mos ainda sém doto confirmádo.
Já os<oplros doi� coo�ratados, que vieram da Espanha,' AndersQn e

Parrel, já estão chnfirrilOdos poro ojogo de amanhã, às 20h30, contra
o São Bento foro de caso. Ambos estão com o situoçã.oreg,ulotizada.
A partido é válida pela Divisão Especial do Catarinense de Futsal. A
Amizade. FM transmitirá oS'jogos do Estaduara partir da seinana·que
'Vem, pOl'tQnto, estes dois,. primeiros .Çonhontos (amarihã'e sábado)
hão serão transmitidos: 't;,
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AUTOMOBILISMO

Catarinens.e próximo
.

-

do defini_ção· do título.
Faltam apenas,duas etapas para o término
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Catarinense
de Automobilismo está na reta
final e a disputa ganha ainda
mais emoção. No fim-de-se
mana foi a vez de Lontras rece
ber a antepenúltima etapa da

competição. Os motores ainda
vão roncar em Joinville, no dia
12 de outubro, e em Santa Ce
cília, nó dia g de novembro ..

'

No Autódromo Alceu Feld
mann a chuva atrapalhou, mas Y

não estragou a festa dos com
petidores. As provas foram
canceladas durante o sábado e

retomadas no domingo. O me

lhor piloto da região na dispu
ta foi Dirceu Rausis. Correndo
pela Marcas A, ele conseguiu
chegar à primeira colocação,
superando o líder da compe
tição Leopoldo Mess. Rausis

largou em segundo foi para
cima e na terceira volta lide
rou a prova.

Alessandro Coelho se envol-
.

veu em um acidente com o pi
loto de Chapecó Felipe Tozzo e

não conseguiu um bom resulta
do, mesmo assim está na 5a co

locação, com 38 pontos, Rausis
subiu para o go lugar, com 22

pontos, e Elinor Elert (que corre
apenas para testar o carro) per
manece em 13°, com sete"

Já Thomas Schwartz, que
disputa na Marcas N, segue na
vice-liderança, com sete pon
tos a menos que o primeiro
colocado Davi Dal Pizzol. Na

etapa de Lontras ele chegou
em segundo, perdendo apenas
para Leonel J. Pavan.

Na Marcas B, Cristiano

Garotas do futsal sub-15 se

garantem na- segunda fase
JARAGUÁ DO SUL

Jogando em casa a equipe
Malwee/Girolla/Kelme/FME
garantiram a vice-liderança do

Grupo B e o passaporte para a

próxima fase do Campeonato
Catarinense de Futsal Sub-15
Feminino. As comandadas de
Vitor da Silva venceram Gas

par por 4x2 e perderam para
. Blumenau por 1xO.

O time do Vale do Itajaí fi
cou com a primeira colocação.
As equipes aguardam a divul

gação das tabelas por parte
da Federação Catarinense de

Futsal para conhecer as outras
adversárias da segunda fase
da competição.

Conforme o coordenador
da modalidade, Maurício Berti,
por ser uma equipe nova (com
uma média de idade de 14

anos) o time se comportou bem
no campeonato e tem chances
de chegar em primeiro na com

petição. "Está sendo um torneio
muito bom, já que a maioria de
nossas atletas são novas. Um

exemplo é a goleira Ketlin, que
tem 12 anos e tomou. apenas
três gols no Estadual", relatou.

Time de Jaraguó do Sul conquistou a classificação ao vencer o Gaspar

f Basquete infantil mantém a

vice-liderança no Estadual
Dirceu Rausis fez sua melhor prova, e liderou da terceira volta até o final

Rosa cai para o segundo lugar
Agoro Rosa é o vice-líder, mos

com os dois descartes que tem direi
to pode superor o primeiro colocado
Wolter Schmitz. O piloto lamentou o

ocorrido, mos está otimista quanto

à conquisto do estadual. "Se tivesse
ficado em primeiro estaria üderun
do. Só preciso ficar no frente do meu

concorrente Wolter Schmidt, com

certeza vamos conseguir", explicou.

JARAGuÁ DO SUL

O 3° Quadrangular do

Campeonato Catarinense de
Basquete Infantil Masculi
no foi bom para os garotos
da Unimed/FME. As dispu
tas que aconteceram no fim
de-semana, em São Bento do
Sul, teve duas derrotas e uma

vitória para o time jaraguaen
se. No primeiro confronto eles
perderam para o Joinville por
67x44. No sábado venceram

perderam apertado para São

.Bento do Sul por 78x70 e ven

ceram Blumenau pos 66x46.
Corn o resultado os garotos

se mantiveram na segunda co

locação do Grupo C, com 14

pontos, atrás apenas de Join
ville, que tem 18. Em seguida
vem Blumenau, com 12 e São
Bento do Sul, com dez. O úl- .

timo quadrangular, que defi-
-

nirá os dois classificados para
o octagonal final, será dias 26
e 27 de setembro, em Jaraguá
do Sul.

.'"

Rosa, que estava liderando o

. campeonato, não teve um fim
de-semana inspirador. Quan
do estava na primeira posição

de sua marca, ele bateu contra
o barranco e teve que aban
donar a prova, faltando cinco
voltas para terminar.
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ELIMINATÓRIAS

Dunga faz mistério no time
No último treino, novidades foram Lucas e Luizão
JARAGUÁ DO SUL

Hoje Brasil e Bolívia se

enfrentam às 22 horas, pelas
Eliminatórias para a Capá do
Mundo de 2010. Mesmo jo
gando em casà (no Engenhão
no Rio de Janeiro) e contra o

lanterna da competição, o téc
nico Dunga pregou entre os jo
gadores o discurso do respeito
ao adversário. No último trei
no, ontem à tarde, o treinador
resolveu fazer algumas mu

danças na equipe.
O trabalho de- bola parada

foi com o zagueiro Luisão e

o volante Lucas entre os titu
lares, Já o zagueiro Juan, que
teve uma contusão na coxa du
rante a semana passada, reali
zou apenas uma atividade físi
ca e deve ficar fora do jogo. As
novidades em relação ao time

que superou o Chile no último
domingo são as presenças do

lateral-esquerdo Juan, atleta do
Flamengo, e de Lucas. Como

já era esperado, Hernanes foi

preterido na disputa com Lu
cas pela vagá de Gilberto Silva,
suspenso.

Assim, o provável Brasil

para encarar os bolivianos é o

seguinte: Júlio César, Maicon,
Lúcio, Luisão ê Juan; Lucas, [o
sué e Diego; Rabinho, Luís Fá
biano e Ronaldinho Gaúcho.

O mais empolgado era o fla

menguista Juan. "Essa pode ser

a oportunidade da minha vida.
. Por isso, tenho de aproveitá-la
da melhor maneira possível.

NO EXTERIOR

lico cotado 'para -

assumir Newcastle
O nome de Zico aparece como

principal candidato poro assumir o

comando- do Newcastle após o saído
do téénico Kevin Keegon, segundo o

jornal'''Daily Moil". Miguel Angel Lo-
.
tinQ, do Lo Coruna, e Marcelino Torol,

.

do Zaragoza, já recusaram propostos
do time inglês. Em entrevisto, Zico diz

que seria uma honro ser técnico do
Newcastle e que um dos seus objetivos
é treinar uma equipe do Campeonato
Inglês. Sem emprego, desde que saiu
do Fenerbahçe, ele é cotado ainda no

CSKA, mos apenas em janeiro, qunnde
Vale'ri Gazzaev deixará o clube.

Lateral-esquerdo Juan quer aproveitar a chance como titular para se firmar çada vez mais no time"de Dunga

de todos os ingressos ainda
não estarem vendidos a "um
dia da partida contra a Bolí
via. ''A vitória (por 3xO) sobre
o Chile foi boa para retomar
mos a confiança dos torcedo
res", afirmou o goleiro Júlio Cé
sar. "Pedimos apenas para que
a torcida compareça em peso,
pois temos a possibilidade de
terminarmos a rodada na pri
meira colocação das elimina
tórias. Espero que os torcedo
res venham em peso ao campo
e que possamos apresentar um
bom futebol", completou.

Luís·Fabiano comemora boa fase
Desde que Ronaldo deixou de ser

convocado, a seleção brasileiro ainda
não tinha contado com um atacante

que se firmasse no time como arti
lhelre. Por isso, Luís Fabiano come

moro essa seqüência que está tendo.

"Vivo uma grande fase no Sevilla e .

agora na seleção também. O proble
ma é que não tinha uma seqüência
e hoje estou essa chance", afirmou o

jogador que é o artilheiro do time nos

eliminatórias com quatro gols.:

Espero fazer um grande jogo
contra aBolívía, se for esco

lhido para ser titular; e s�gurar
essa vaga na equipe", comen-

tou o jogador.
Os jogadores já pensam no

apoio da torcida, que deve lo

tar. as arquibancadas, apesar

RECUPERAÇÃO C�NTRATAÇÃO

Real Madrid
sonda Nilmar

O atacante do Inter, Nilmar, não corre

o risco de passar muito mais tempo no

Beira-Rio. Além do Palerma, da Itália,
que já fizeram proposta, os espanhóis do
Real Madrid também demonstram inte-

;� . resse em i:ontar com o atleta na próximaI'l
g temporada. Ao recusar uma proposta de
� 15 milhões de euros feito pelo Palermo,

.n clube gaúcho manteve em seu elenco
um jogador contrariado. Agora é o Real
Madrid que volto suas atenções a Porto
Alegre. De acordo com o jornal espanhol
AS, o avante é a segundo opção da di
retoria do Real. que busca, primeiro, o

argentino Di Maria, do Benfica.

RONALDO-TREINA COM BOLA
Ronaldo Fenômeno, que ainda não decidiu o seu destino e é rubro-ne

gro de coração treinou ontem com o time da Bolívi�, que enfrento o Brasil
amanhã em Belo Horizonte (MG). O jogador busco se recuperar de uma lesão
no joelho e pela primeiro vez trabalhou com bolo na manhã de ontem.

. O CORREIO DO POVO mQUARTA·FEIRA, 10DE SETEMBRO DE 2008 .

Brasil traz
cinco ouros
PEQUIM

O Brasil conquistou cinco
medalhas de atiro ontem no

terceiro dia da Paraolimpía
da de Pequim 2008. O judoca
Antônio Tenório se consagrou .

tetracampeão paraolímpíco,
Os nadadores André.Brasil e
Daniela Dias voltaram: ao topo
do pódio; Lucas Prado venceu
os 100m rasos (classe rin e

Dirceu Pinto conquistou o

ouro inédito na bocha.
Até o momento foram

conquistadas 16 medalhas,
sendo oito de ouro, quatro
de prata e quatro de bronze.
Com este resultado, o Brasil
ocupa a quarta posição na

classífícação, atrás apenas
de China, Grã-Bretanha e

Estados Unidos.
Antônio Tenório derrotou

Karim Sardarov, do Azerbai
jão, e conquistou a sua quar
ta medalha de ouro em Jogos
Paraolímpicos, feito inédito.
A judoca Deanne Silva tam
bém subiu ao pódio ao con

quistar a prata na categoria
acima de 70kg.

O Hino Nacional. foi toca
do em duas oportunidades
no Cubo D'água. Daniel Dias
venceu os 200m borboleta
(classe S5), com 2min32s32,
novo recorde mundial da

prova. André Brasil venceu os

100m livre (classe S10) com

51s38, novo recorde mundial.
O estreante Phelipe Rodrigues
ficou em segundo lugar.

Lucas Prado vibra com o ouro
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VENDAS DE CARROS CRESCEM
Nenhuma dos incertezas com relação à economia, tonto do Brasil quanto de outros países, afeto o ânimo do mercado ,de
veículos. Segundo o Sindiauto (Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Usados no Estado de São Paulo), e reflete em

.

todo o Brasil, principalmente em Jaraguá do Sul e 6uaramirim, onde é possível identificar um grande número de revendas
00 longo do BR 280. As vendas continuam em alto, e o confiança do consumidor também.

BARATO QUE SAI CARO
. No supermercado, você sempre compro o pro
duto mais barato? Se vai abastecer o corro, já
se dirige 00 posto em que o combustível está
mais em conto? Pois saiba que este tipo de
atitude, apesar de positivo poro o seu bolso
num primeiro momento, pode acabar por pre
judicá-lo financeiramente no futuro. Ninguém
discordo que analisar o preço antes de adqui
rir um bem ou serviço é bastante positivo. No
entanto, este não deve ser o único critério o

se considerar, o que significo que querer levar
poro o coso sempre o mais barato pode não
ser o melhor opção. Em algumas situações,
pagar mais barato pode não ser o atitude
mais inteligente. Um exemplo bem cloro está
nos supermercados. Alguns alimentos sõó
expostos com preços bem menores do que os

normalmente praticados, um "prate cheio"
para quem não gosto de gastar..O que o con

sumldnr deve saber, porém, é que estes ali
mentos costumam ter um prazo de validade
menor e é por isso que estão em promoção.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (R$)

NEGÓCIOS
"

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,771 1,773 2,19%
2,505 2,505 0,06%

Grupo árabe investe R$ 90 milhões
Empresários apostam no setor imobiliário em Santo Amaro da Imperatriz

Nos moldes dos grandes re
sorts, o Termas do Tabuleiro será
o primeiro hotel cinco estrelas
com condomínio horizontal e

unidade, de spa abastecida com

águamineral. termal, O empreen
dimento, único no Sul do Brasil,
pode ser apenas o primeiro in
vestimento árabe, de alto padrão,
em Santo Amaro da Imperatriz,

.

no Estado de Santa Catarina. A

empresa árabe Baden Baden Ho
téis e Turismo deve investir cerca
de R$ 90 milhões no Termas do
Tabuleiro, que fica amenos de 45
km da capital. Com 70 casas no

condomínio horizontal, o resort
terá ZOO apartamentos e spa de

longevidade. .

De arquitetura ousada, o pro-

jeto está sendo executado pela
construtora Mazon Miranda que
vai valorizar a água mineral ter
mal. Na primeira etapa, 20 casas

estão em construção e dentro de
60 dias, três residências serão
transformadas em Show Roam

,

para visitação. A conclusão está

prevista para daqui quatro anos.

O empreendimento vai gerar 600
empregos diretos. e cerca de 2mil
indiretos.

O terreno tem 400 mil mZ,
6Q% da área é de preservação
ambiental, e 48,5 mil metros do
espaço edificado. As 70 residên
cias, em formato de vila, serão
abastecidas com a água mineral
termal da cidade. Considerada
uma das melhores do mundo, a

água da cidade possui proprieda
des relaxantes e terapêuticas. E
os moradores e hóspedes pode
rão usufruir, para uso e consumo
nas hidromassagens, cascatas,
piscinas infantil e semi-olímpi
ca, no centro de estética e no spa
de longevidade.

''A possibilidade de morar em
uma estância hidromineral ter
mal é algo único e praticamente
exclusivo no Brasil. O Termas do
Tabuleiro foi concebido para va
-lorizar esse bem e conviver, em
harmonia, com uma área de pre
servaçãoambientalpermanente",'
garantiu Bassam George Necola
Hanna, sócio da Baden Baden
Hotéis e Turismo e CônsulHono
rário do Reino doMarrocos. Termos do Tabuleiro está sendo construído em Santo Amaro da Imperatriz
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Mais mulheres são chefes de familia
Pesquisa também.aponta que negros ainda estão menos presentes nas escolas

-

SÃO PAULO

O número de famílias che
fiadas por mulheres chegou a

28,8% (15.748.829) em 2006, se
gundo pesquisa divulgada ontem
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada). Em 1993,
19,7% (7.288.115) das famílias
eram chefiadas por mulheres no
país. O estudo Retratos das Desi
gualdades de Gênero e Raça tem
como base dados comparativos
de 1993 e 2006.

A região Sul foi a --que apre
sentou maior aumento'no nú
mero de famílias chefiadas pelas

, mulheres, passando de 16;6%
(1.017.985) em 1993 para 26,8%
(2.292.787) em 20Q6. Já a região
Nordeste foi a que apresentou
menor mudança neste sentido:
foram 2.087.675 (21,2%) famí
lias lideradas por pessoas do
sexo feminino em 1993 contra
3.982.216 (28,8%), totalizando
uma diferença de 7,6 pontos per
centuais.

Na última década, foi regis
trado também pequeno cresci
mento do número de famílias

monoparentais masculinas - de
2,1% em 1993 para 2,7% em

Bush anuncia
retirada menor
WASHINGTON

O presidente George W.
Bush manterá as tropas dos
Estados Unidos praticamente
intactas e deixará a decisão so

bre grandes retiradas para seu

sucessor. O Partido· Democra
ta deve criticar a medida, pois
defende o inícioda retirada do
território iraquiano e o envio
de mais tropas ao Afeganistão.
Bush anunciou ontem que pla
neja retirar oito mil tropas de
combate e suporte do Iraque até
fevereiro. A retirada émenor que
a esperada.Não haverá outros en
vios de tropas para casaneste ano.
Há 146·mil soldados norte-ame

ricanos no Iraque. Em um dis
curso na Universidade de Defesa
Nacional, Bush disse que mais

tropas podem ser retiradas no

primeiro semestre de 2009, caso
as condições melhorem. Mas
essa decisão será tomada pelo
seu sucessor - Bush deixa o cargo

e� 20 de janeiro.

2006 - e a diminuição das mo, .

noparentais femininas, de 63,9%
em 1993 para'52,9% em 2006. A
família monoparental é formada
por apenas um dos pais e pelos
filhos. Ainda de acordo com a

pesquisa, em 13 anos, o número
de famílias formadas por casais
com filhos chefiadas por mulhe
res aumentou quase 10 vezes,
passando de 247.795 (3,4%) em
1993 para 2.235.233 (14,2%) em
2006. O estudomostra ainda que
negros e negras estão menos pre
sente nas escolas e em todos os

níveis educacionais.
Na área da saúde, os dados

mostram uma maior dependên
cia da população negra do SUS

(Sistema Único de Saúde). En
tre os brancos, 59% das interna
ções foram cobertas pelo SUS;
entre os negros, 81,3%. A dife-

.

rença entre as raças permanece
mesmo se forem consíderadas
as mesmas faixas de renda. A

situação se inverte com relação
aos planos de saúde: 33,2% dos
brancos possuem seguro, en-

'

quanto 14,7% têm.

Pesquisa do Ipea aponta que, em todos os níveis, negros e negras ainda sõo minoria nas.eseeles do paísAGÊNCIA ESTADO

Sistema financei.ro está· entre
piores do mundo, diz Fórum.
GENEBRA

O sistema financeiro bra
sileiro está entre os menos

desenvolvidos do mundo,
segundo o ranking do. Fórum
Econômico Mundial, divulga
do ontem, em Genebra. Entre
.52 países .analisados, o Brasil
ficou com a 40a posição do
novo ranking "Financial De
velopment Report 2008".

O estudo avalia sete que
sitos: ambiente institucional,
ambiente de negócios, esta

.
bilidade financeira, bancos,
instituições não bancárias,
mercados financeiros e dispo-

_

nibilidade de capital. O que
mais pesou contra o país foi o
tamanho dos bancos, na com

paração com as outras nações,
assim como a falta de eficíên
cia das instituições. ''As notas
relativamente fortes de suas

instituições não bancárias e o

mercado financeiro contras-

tam com a fraca posição de
seus bancos", diz o relatório.

Os bancos receberam a

pior pontuação, ficando em

últimoIugar entre os 52 paí
ses. Dentro desse parâmetro,
foram avaliados otamanho, a
eficiência e a abertura de in

formações ao mercado. A en

tidade também aponta que o

país recebeu notas baixas em

razão do elevado ônus regula
tório e fiscal, além de um am

biente político ineficiente .

,A nota mais elevada foi
alcançada pelas instituições
não bancárias, no posto de
21a. Dentro desse quesito, o

destaque foi a atividade das
ofertas iniciais de ações (IPOs,
da sigla em inglês). Os outros
'pontos - securitização, se

guros e atividade de fusões e

aquisições - também tiveram

colocações acima da posição
geral do país.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
QUARTA-FEIRA, 10DE SETEMBRO DE 2008 PUBLICIDADE-�-----�-

www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira: Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição de Ar por Veiculos Automotores). Ofertas
válidas até 10/09/2008 ou enquanto durarem os estoques. o que ocorrer primeiro. Spacefox PIlls preço à vista a partir de R$ 46.990,00 - completo. Crossfox 4 portas linha 2009 preço promocional à vista a partir de R$ 43.025,00. Golf 1.6 4
portas Total Flex linha 2009, com preço promocional a vista a partir de R$ 51.930,00. Garantia de 3 anos para a linhaVW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e
Iransmlssâo (exceto: Kombi, limitada a 80,000 km). t: necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção.lmagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com osmodelos ofertados. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

Asegurança é�nsabilidade de todos.
A solidariedade voltada à segurança de uma comunidade
é tão importante quanto as próprias ações de policiamento.
Em Santa Catarina, a atitude solidária e preventiva da população
tem promovido a melhora dos indices de segurança.

PRATIQUEASEGURANÇASOUDÁRIA EM SUACOMUNIDADE'.

Conheça alguns dos nossos programas e participe: Atitudes. de prevenção:

CONSEG
Conselho Comunitário de Segurança.
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximando
e integrando a policia oi população, Santa Catarina conta com 282 Conseg's.
Saiba como participar: (48) 4009-9813.

Vizinho Solidário
Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança. Antes de
sair, cerüüque-se de que as portas e janelas estão trancadas.

Motorista Solidário
Procure ir a festas na companhia de amigos. Escolha·sempre alguém
que não tenha bebido para dirigi� na volta para casa. Secreterla de

htadoda
segurançaPúbllcae'
Defesa doCldadão

(Ú1tICnl(J (Ia n$ladfl

som CATIRINA

PROERD
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
Incentive a participação de seu filho no PROERD. Ele é voltado
aos alunos das escolas públicas e particulares de todo o Estado.
Acesse www.pm.sc.gov.brlproerd
\
��--.."*"�

TELEFONES ÚTEIS:
POLicIA MILITAR - 190
DISQUE DENÚNCIA DAPOliCIA CIVIL - 181

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




